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Zemědělství spolu s myslivostí a láskou ke krajině,
se díky prostředí v kterém vyrůstal stalo velkým
a celoživotním koníčkem hospodáře Jiřího Michaliska.

Z

emědělství má doslova v krvi. Dědeček
kdys působil jako agronom statního
statku poté co jim rodinné hospodářství
znárodnili. Jiří sám se nyní věnuje, jak
rostlinné výrobě, tak i chovu dančí, jelení

a mufloní zvěře, skotu, ovcí a koz. Jak říká
„Nejpřirozenější hospodář je ten, který žije
a bydlí v tom kraji, kde podniká.“
Cokoliv si člověk představí pod pojmem zemědělec, zřejmě u Jiřího Michaliska nalezne. Jeho doménou je jak environmentálně
laděná rostlinná, tak i živočišná výroba. Ale
nic z toho neočekávejme, že se děje na velkých polích a ve velkém množství. „Největší
radost mi dělá chov zvířat, nové přírůstky
a tvorba krajiny. Mám rád malá políčka
a louky, moje největší pole má pouze
7,5 ha orné půdy i to doplňují stromy.
V rámci možností a pravidel se snažím na
veškerou svou půdu sázet stromy kamkoliv
to ráz využití krajiny dovolí, jak pro vytyčení
hranic, pastviny, tak i zastínění. Postupně
připravuji i pozemek, na kterém budu mít
liniovou výsadbu v kombinaci cenných
lesních a produkčních ovocných dřevin,“
prozrazuje farmář z Opavska ve stylu připravované intervence agrolesnických systémů,
ve kterých spatřuje významné adaptační
opatření na nastupující klimatickou změnu.
Pan Michalisko, který je zastáncem
soběstačnosti se již delší dobou zabýval
myšlenkou na výměnu čtvrtstoletí starého kombajnu. Nová mlátička měla být
kompaktnější k potřebám farmy a připravovaným záměrům. Tak jako ostatně všechno
na farmě i výměna kombajnu se musela
dokonale promyslet a zvážit.

„Takový kombajn je pro každou farmu velká
finanční zátěž, ale zastávám přesvědčení,
že každý farmář by si měl být schopen
sklidit celoroční dřinu v dobu, kdy má daná
plodina největší kvalitu. Vybrat tu správnou
sklízecí mlátičku v dnešní široké nabídce
strojů zabere hodně času a hledání. Po
pečlivém hledání a porovnávání dostupných kombajnů jsem zvolil sklízecí mlátičku
finského výrobce Sampo Rosenlew. Zpětně
musím říct, že to byl krok správným směrem. Kromě klasických obilovin se zabývám
také pěstováním máku, kmínu, sóje, travin.
Sampo si ze všemi plodinami dokáže hravě
poradit což je pro mě zásadní. Kombajn
,nejen že skvěle čistí sklízecí plodinu, ale
i samotná mlátička má snadný přístup ke
všem čistícím otvorům a vůbec k celému
sklízecímu ústrojí. Protože je to investice na
dlouhou dobu, je pro mě podstatné, že stroj
není zbytečně přecpán elektronikou. Lidský
přístup dovozce Sampa P&L s.r.o. pro mě byl
taktéž důležitý, protože kombajn, by u mě
na farmě mě sloužit minimálně zase čtvrtstoletí.“ Jako perličku nám s úsměvem pan
Michalisko vypráví historku z výkupu.
„Když jsem přivezl mák nebo i řepku na
sýpku, tak nikdo nevěřil, že jedu přímo od
mlátičky. Vždy si mysleli že jsem sklízenou
plodinu ještě nechal dočistit. Naprosto to
samé bylo i u obilovin. Kvalita a čistota sklízené plodiny je naprosto fascinující. Nejvíc
mě baví to, že ve výkupu mi nikdy nevěří, že
daná plodina nebyla nijak dočišťována a je
přímo z mlátičky. Musím se tomu smát, ale
podstatné pro mě je to, že ušetřím spousty
peněz, a navíc ještě mám prvotřídní čistotu.
Zkrátka Sampo bych doporučil všem. Ale
z vlastní zkušenosti vím, že člověk se musí
o každém rozhodnutí utvrdit sám. Všem
kolegům, kteří uvažují o výměně či pořízení
nové mlátičky držím palce, ať je jejich rozhodnutí správné a svého rozhodnutí nemusí
ani po letech litovat.“ rád se o pozitivní zkušenosti s kompaktní technikou i přístupem
prodejce a flexibilním servisem podělím.
Děkuji za rozhovor a přeji úspěšnou sklizeň.
Marek Psota

Sklízecí mlátička SAMPO ROSENLEW COMIA C12
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•

Minimum elektroniky.
Snadný přístup k celé mlátičce.
Poctivé severské zpracování.
Nízká hmotnost.
Efektivní čištění i při vysoké vlhkosti.
P & L, spol. s r.o., Třebíčská 74b, 594 01 Velké Meziříčí
mobil: +420 725 454 036, e-mail: sampo@pal.cz, www.pal.cz

Celý sortiment sklízecích
mlátiček Sampo zde:

