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Ječmen se špičkovou kvalitou

Nabídka ...

jišťují urovnání povrchu půdy
nebo stržení hrubé brázdy.
Secí stroje se liší také celkovým pojetím konstrukce. Modely s jedním pěchem tvořeným
soustavou pneumatik mají zpra(Dokončení ze str. 16)
Talíře mohou být uloženy individuálně nebo v párech, a to v zá- vidla za dvěma řadami talířů zavislosti na typu a výrobci secího stroje. Pokud nabízí dané modely řazen půdní pěch. Za ním náslesecích strojů ještě třetí řadu, jde o speciální typy talířů určené duje masivní ocelový válec, který
především k drcení hrud a dalšímu mělnění půdy. Závěrem mů- dále zvyšuje požadované urovžeme poznamenat, že většina zástupců dané kategorie pracuje nání a utužení půdy. Za válcem
s talířovými sekcemi, nicméně někteří výrobci nabízejí také různé následuje výsevní lišta, tedy rám
radličkové sekce. Rovněž se můžeme setkat s modulární kon- nesoucí secí botky. S ohledem na
strukcí, kdy lze jednotlivé sekce pro zpracování půdy mezi sebou možnost setí v rozmanitých podmínkách jsou botky diskové. Jezaměňovat.
jich rozteč činí zpravidla 125
Půdní pěchy a secí botky
nebo 167 milimetrů, avšak sePřípravu seťového lože zajišťují půdní pěchy, které jsou zpravidla tkáme se i s roztečí 136 mm nebo
tvořeny sestavou různých pneumatik, jež se liší průměrem a dezé- 142 mm. Botky jsou pak konciKromě modelů s diskovými botkami existují také radličkové secí stroje
Foto Filip Javorek
nem, v závislosti na typu stroje a výrobci. V praxi převažují pneu- povány jako dvoukotoučové.
S jedním pěchem se také setkámatiky s šípovým dezénem. Kombinované secí stroje se liší také
počtem pěchů, obvykle jedním nebo dvěma. Někteří výrobci zařa- me u modelů s jednokotoučovými botkami. Tyto stroje jsou tvořeny dy. Naopak u modelů s jednodiskovými botkami jsou botky pro
pasivními sekcemi pro zpracování půdy, a to radličkovými nebo dis- ukládání hnojiva umístěny před pneumatikovým půdním pěchem.
zují mezi pracovní sekce různé typy válců.
Kromě výše uvedených pěchů a válců zahrnuje konstrukce také kovými, za nimiž následuje sekce jednodiskových botek a pěch tvořeOstatní parametry secích strojů
různé typy smyků. Ty jsou uloženy před talířovými sekcemi a za- ný soustavou zpravidla šípových pneumatik. V daném případě pracujeme obvykle s roztečí boSecí stroje, které řadíme do kategorie kompaktních tažených
tek na úrovni 125 mm.
modelů, se obvykle dodávají jako pneumatické, nicméně setkáme
Modely se dvěma pěchy se také s mechanickými modely. Zásobník osiva je u modelů vybamají první sekci tvořenou vených přihnojováním rozdělen na sekci pro osivo a minerální
prvním pneumatikovým hnojivo. Objem násypky modelů s pneumatickou distribucí osiva
pěchem, pak následují činí zpravidla 2700 až 5000 l, vybrané modely nabízí objem do
dvě řady talířů pro zpra- 6000 l. Zástupci kompaktních secích strojů s mechanickou districování půdy, druhý pěch bucí osiva, jejichž maximální pracovní záběr dosahuje 4 m, mají
a dvoukotoučové secí kapacitu násypky 3100 až 4400 l. Stroje se záběrem 7 m a mechabotky. Přední pěch neza- nickým výsevním ústrojím jsou vybavovány zásobníkem o objemu
bírá zpravidla celou šířku kolem 6500 l.
záběru a kola jsou vyneZávěrem se můžeme krátce zmínit o secích strojích vybavených
chána tam, kde zanechá- ne talířovou, ale radličkovou sekcí pro zpracování a přípravu půdy.
vají stopu kola nebo pásy Do této kategorie patří zástupci vybavení radličkovými botkami,
trakčního prostředku.
které zároveň zajišťují samotné kypření půdy. V tomto případě je
Kromě secích botek přední část rámu opatřena vodicími a opěrnými koly, za nimiž
k ukládání osiva mohou následuje sekce radličkových botek uspořádaných v několika řabýt součástí konstrukce dách a nakonec pneumatikový pěch.
také botky pro zapravoRadličkové kombinované secí stroje využívají radličkové botky,
vání pevných minerál- klasické válce k utužení půdy, různé typy zavlačovačů a jejich konních hnojiv do půdy. Řa- strukce zahrnuje standardní transportní podvozek, který se při
da takových botek zpravi- setí hydraulicky zvedá.
dla následuje za talířovou
Některé secí stroje nabízí jednodiskové botky a jeden pneumatikový pěch
Foto Filip Javorek sekcí pro zpracování půIng. Filip Javorek
inzerce

Rodina se rozrostla

Scorpio 550 SF
Prvním z nových modelů je Scorpio 550 SF. Za
zkratkou SF se skrývá označení SideFlow, které
značí boční překládací dopravník. Tento model
na rozdíl od původního neobsahuje násypku na

Nový model Scorpio 710

Foto archiv firmy

kameny. Kameny jsou po sběru transportovány
přímo na dopravník a z něj pak na vedle jedoucí
návěs. Jak říká ředitel společnosti Elho M. Johannson: „Stroj byl vyvinut především pro potřeby velkých zákazníků, kteří požadují velký
denní výkon bez zastávek na vysýpání, případně
požadují přímý odvoz z pole na skládku kamení.“ U tohoto modelu zůstal zachován jak pracovní záběr 5,5 m, tak veškeré přednosti Scorpio 550. Stroj však díky své vyšší hmotnosti
a náročnějšímu pohonu kvůli překládacímu do-

Druhým modelem je Scorpio 710. Jak už název
napovídá, jedná se o verzi se širším záběrem a to
7,1 m. I tento model si zachovává veškeré přednosti rodiny Scorpio: patentovaný hydraulický
pohon s možností reverzace, automatickou kontrolu hloubky, teleskopickou tažnou oj s aktivní
ochranou proti přetížení, robustní tandemovou
bržděnou nápravu se šroubovanou konstrukcí
stroje, unikátní konstrukci rotorů a důmyslný
prosévací rošt odolný proti ucpání. Tento model,
stejně jako klasické Scorpio 550 obsahuje zásobník na kameny o objemu až 2 m3 s vyklápěcí
výškou 2,7 m. Ovládání stroje je řešeno přes
ISOBUS a pro pohon je vyžadován hydraulický
systém s PowerBeyond. Pro starší traktory výrobce doporučuje hydraulickou jednotku poháněnou PTO traktoru, která se umisťuje na oje
stroje. Rovněž je k dispozici ISOBUS kit, pro
traktory bez přípravy na ovládání ISOBUS. Výrobce tedy myslel na všechny své zákazníky tak,
aby sběrače kamenů Scorpio fungovaly takřka
s jakýmkoliv traktorem odpovídající velikosti
a výkonu.
Ing. Antonín Sapák
Junior produkt manažer značky Elho

Proč je Overture tak žádaný
Odrůda Overture je vhodná
pro výrobu standardních typů
piv. Sladovny a pivovary si cení
zejména velmi vysoké hodnoty
extraktu (jedna z nejvyšších hodnot v celém sortimentu odrůd),
vysokého stupně prokvašení
a příznivě nízkého obsahu betaglukanů. Tato kombinace
vlastností významně zlepšuje

s. Významným odběratelem odrůdy Overture z české produkce je
také sladovna LYCOS – Trnavské
sladovne, spol. s r. o. Na Slovensku vykupují Overture také všechny ostatní sladovny jako jsou:
SLADOVŇA, a. s., Michalovce,
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.
s., Osivo a. s., Levická sladovňa,
Tatranská sladovňa s. r. o. nebo
Sladovňa Sessler, a. s. Overture je
poptávaný také v ostatních zemích sousedících s Českou republikou. Významný je vývoz do Polska, Německa i Rakouska. Součet
pěstebních ploch v České republice a na Slovensku dělá z Overture
nejpěstovanější a nejžádanější odrůdu v regionu Česko a Slovensko.

Lokalita

NOVINKA

DEMO Kroměříž*
AGROS Vraný, družstov vlastníků
PS VÚRV Hněvčeves
PS VÚRV Humpolec
SHR Daniel Kott
Okres Prostějov**

Kromě již zmíněných největších tuzemských odběratelů sladovnického ječmene (SLADOVNY SOUFFLET ČR, a. s., Plzeňský Prazdroj, a. s.) vykupují nebo
zpracovávají Overture také další
neméně významné společnosti,
kterými jsou: Pivovar Nymburk,
spol. s r. o., DRUŽINA, spol.
s r. o., ČESKOMORAVSKÉ
SLADOVNY, a. s., MSK Kroměříž a. s., SLADOVNA s. r. o.,
Bruntál, JK Nápoje s. r. o. Náměšť na Hané a další.
Samozřejmostí je již tradiční vývoz na Slovensko. Jednoznačnou
jedničkou v nákupu v roce 2020
i 2021 byl Overture ve sladovnách
Heineken Slovensko Sladovne, a.

SCORPIO 550
x
x
x
x

SCORPIO 550 SF

NOVINKA

SCORPIO 710

Robustní konstrukce s tandemovým podvozkem a brzdami
Patentované hydraulické pohony a prosévací rošt
Automatická regulace hloubky a jištění proti přetížení
Záběr 5,5–7,1 m, s vyklápěcím zásobníkem kamene nebo bočním dopravníkem
Zastoupení Elho pro ČR a SR: P & L, spol. s r. o., Třebíčská 74b, 594 01 Velké Meziříčí
mobil: 602 694 450 | e-mail: elho@pal.cz | www.pal.cz | www.elho.ﬁ

přizpůsobené místním podmínkám a intenzitě pěstování. Ve velmi dobrých pěstebních podmín-

kách se doporučuje snížit hektarový výsevek o 0,2–0,3 MKS
oproti doporučenému.

Overture s výnosem 7,05 t/ha
na 1362 ha
Overture byla s plochou 1362 ha
v roce 2021 druhou nejpěstovanější odrůdou na Prostějovsku
(hned za odrůdou Laudis 550).
S výnosem 7,05 t/ha se stala jedinou odrůdou s více než 1000 ha
pěstební plochy, která ve vyhodnocení okresu překonala 7 t/ha.

Výnos
(t/ha)
11,02
9,49
8,95
8,84
8,48
7,05

Největší odrůda v regionu
Česko a Slovensko

Sběrače kamenů nové generace
… pro efektivní sběr kamenů

hustotě porostu a těžkému klasu
je nutné provést odpovídající
ošetření proti polehnutí porostu

Overture je odrůda s těžkým klasem a vysokým podílem předního zrna, foto „jedenáctitunové“
Foto archiv firmy
parcelky na polním dni v Kroměříži 2021

Shrnutí, proč zasít Overture
Vzhledem k tomu, že sladovny
a pivovary požadují pro rok 2022
vyšší objem sladovnického ječmene odrůdy Overture, může
pěstitel zvolit, zasít a pěstovat
odrůdu, která poskytuje velmi
dobrý výnos zrna, vysoký podíl
předního zrna, má výborný zdravotní stav a nejširší uplatnění na
domácím i zahraničním trhu.
Díky vysoké poptávce a stabilním výsledkům je Overture nejrozšířenější odrůdou pro výrobu
standardních typů piv v České
republice s podílem přes 12 % na
množitelských plochách jarního
ječmene v roce 2021. Na Slovensku je Overture jasnou jedničkou
mezi odrůdami jarního ječmene
již několikátý rok v řadě.
Ing. Stanislav Doležal
Limagrain Česká republika, s. r. o.

inzerce

Tab. 1 – Výnosové výsledky Overture

ekonomiku sladování i vaření piva. Díky nesporné sladovnické
kvalitě a možnosti použít až 20 %
sladu této odrůdy při výrobě Českého piva nakupují významné
množství Overture i domácí pivovary a sladovny.

pravníku vyžaduje silnější traktor než původní
model. Ovládání stroje je nově řešeno elektronicky přes ISOBUS. Výhodou dopravníku může za
určitých podmínek být dmychadlo v zadní části
stroje. Toto ústrojí odděluje kameny od rostlinných zbytků a hlíny. Eliminuje se tak nežádoucí
odvoz hlíny a rostlinných zbytků z pole.

Scorpio 710

Odrůdu Overture vykupují nejvýznamnější sladovny a pivovary
v České republice i na Slovensku,
kterými jsou:
– SLADOVNY SOUFFLET ČR,
– Plzeňský Prazdroj
– Heineken Slovensko Sladovne,
– LYCOS – Trnavské sladovne
Společnost SLADOVNY
SOUFFLET ČR, a. s., navyšuje
požadavek na nákup Overture ze
sklizně 2022 a plánuje nakoupit
50 000 tun této odrůdy. Téměř
14 000 tun poptává z letošní sklizně společnost Plzeňský Prazdroj,
a. s., a tradičně největší množství, 60 000 až 80 000 tun, nakupuje slovenská společnost Heineken Slovensko Sladovne, a. s.

Výměra

Okres

parcelky
Kroměříž
poloprovozní pokus
Kladno
parcelky
Hradec Králové
parcely
Pelhřimov
150 ha
Louny
1362 ha
Prostějov

Pozn.: *polní pokusy Agrotest fyto, s. r. o., Kroměříž 2021, **data vyhodnocení okresu z šetření
Zetaspol, s. r. o., a Okresní agrární komory Prostějov

Rodina Elho Scorpio se rozrostla o dva nové členy! Sběrač kamenů Elho
Scorpio 550 byl poprvé uveden na veletrhu Agritechnica v roce 2015. Od
roku 2017 ho pak v České a Slovenské republice nabízí společnost P & L,
spol. s r. o., a její obchodní partneři. Díky nadčasovému a patentovanému
řešení hydraulických pohonů si sběrač získal na oblibě a mnoho
zemědělců přesvědčil o tom, že je dobrou investicí.
Nyní, v roce 2022 přichází finská společnost
Elho na trh s dalšími dvěma modifikacemi.

Odrůda sladovnického ječmene Overture je jednou z nejžádanějších odrůd na českém i slovenském trhu. Sladovny a pivovary již nyní deklarují vysokou
poptávku po této odrůdě ze sklizně v roce 2022. Je to především pro její výbornou sladovnickou kvalitu. Díky tomu je Overture velmi univerzální
odrůdou z hlediska odbytu, která nachází velmi významné uplatnění jak na domácím, tak i na zahraničním trhu.

Výnos 8,48 t/ha
na ploše 150 ha
Špičkového výsledku 8,48 t/ha
dosáhl s Overturem v roce 2021
SHR Daniel Kott na ploše 150 ha
(Hřivice, okres Louny). Overture
zasel v druhé polovině března
s výsevkem 3,7 MKS po cukrovce. Osivo bylo ošetřeno Systivou. Regulace byla provedená
jen přípravkem s ú. l. CCC, a to
spíše na podporu odnožování.
Vzhledem k ošetření osiva Systivou zahrnovala fungicidní
ochrana už jen ošetření do klasu.
Porost byl sklizený v termínu od
30. 7. do 10. 8. 2021.

Jak na Overture
Pro dosažení vysokého výnosu
a kvality zrna doporučujeme
Overture pěstovat v odpovídající
intenzitě za použití standardní
fungicidní ochrany listu a klasu.
Odrůda je nositelem genu mlo,
speciální ochrana proti padlí
travnímu tedy není potřeba.
Vzhledem k dosahované vyšší

Tab. 2 – Pěstitelské vlastnosti Overture
Odolnost k chorobám a agronomické vlastnosti
Rezistence k padlí (gen mlo)
Hnědá skvrnitost
Rynchosporiová skvrnitost
Rez ječná
Fuzariózy klasů
Nespeciﬁcké skvrnitosti
Odolnost poléhání
HTZ (g)
Podíl předního zrna
Odnoživost
Počet produktivních stébel (ks/m2)
KVO
Doporučený výsevek (MKS)
ŘVO
BVO

9–1
ANO
7
8
6
7
8
střední
48
vysoký
vysoká
800–850
3,8–4,5
3,5–4,2
4,0–4,7

Overture
ŠPIČKOVÝ SLAĎÁK,
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