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ZLÍNSKÝ KRAJ

Zemědělec v regionu

Pro podmítku i předseťovou přípravu
Na farmě ve Vlčnově využívají pro předseťovou přípravu půdy a často i pro podmítku lehký nesený předseťový kombinátor, který odvádí velmi kvalitní práci
nejen v optimálních podmínkách, ale i v situacích, kdy jinou techniku nelze použít.
Jiří Hruška
Vlčnov ležící přibližně 5 km
jihozápadně od Uherského Brodu v okrese Uherské Hradiště
je obec s dlouhou tradicí. První
písemná zmínka o ní pochází
z roku 1264. Proslavila ji především tradiční Jízda králů, zařazená do seznamu mistrovských
děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO. A s jedním
z těchto králů, Ing. Petrem Šobáněm mladším, jsme si přijeli

ději usedlost zdědil. Farmář se
v dalších letech zaměřil na chov
skotu holštýnského plemene
a dařilo se mu postupně zvětšovat stádo i výměru půdy. „V roce
2005, kdy jsme již hospodařili na
90 ha orné půdy a chovali přibližně 50 kusů skotu, z toho 20
dojnic, jsme museli ukončit chov
skotu ve statku ve Vlčnově, a tak
jsme jej přestěhovali do pronajatého kravína v nedaleké obci
Veletiny,“ vzpomíná syn Petr.
Po deseti letech, v roce 2015, se

a přilehlých přístřešcích v kotcích se stlaným ložem a každodenně vyhrnovaným krmištěm.
Rostlinná výroba je zaměřena
především na zajištění dostatku
krmiva, na zbylé výměře farmáři
pěstují potravinářskou pšenici.
Základem krmné dávky je kukuřičná siláž, vojtěšková senáž,
seno (ječná sláma) a pivovarské
mláto. Jadrnou složku si míchají
na farmě z vlastní pšenice, ječmene a hrachu a nakupovaného
extrahovaného řepkového šrotu
a minerálních doplňků.

Farmářské produkty

Obchodní zástupce společnosti P & L, spol. s r. o. Kroměříž Pavel
Foto Jiří Hruška
Polášek (vlevo) s Ing. Petrem Šobáněm mladším

povídat o hospodaření a zemědělské technice.
Otec Ing. Petr Šobáň starší
začal hospodařit po dokončení
střední školy v roce 1992, na
sedmi hektarech a s dvěma jatečními volky v chlévě. Posléze
se k nim přidala první koupená
jalovice, která znamenala počátek chovu mléčného skotu.
Chlévy uprostřed obce Vlčnov
mu tehdy pronajal strýc. Poz-

chov stěhoval podruhé, zpět do
Vlčnova, v tomto případě však
do zrekonstruovaného kravína
bývalého zemědělského družstva. To už mělo stádo 45 dojnic
a 80 kusů celkem. V současné
době činí výměra orné půdy
105 ha a v chovu je 150 kusů
skotu, z toho 60 dojnic. Výrobu
mléka doplňuje v menší míře
chov masného skotu. Dobytek
je ustájen v rekonstruované stáji

Prvním krokem v cestě ke koncovému zákazníkovi byla v roce
2008 instalace mléčného automatu v objektu statku v centru
obce. Dalším krokem bylo v roce
2019 vybudování vlastní minimlékárny a prodejny ve stejném
objektu. Čerstvé sýry, smetanu
ke šlehání, tvaroh, tvarohový
dezert a jogurty si oblíbili nejen
místní obyvatelé, ale i zákazníci
z širšího okolí. Menší část produkce minimlékárna dodává do
prodejen v Nivnici a Uherském
Hradišti. Mléčným automatem
a minimlékárnou projde denně
15 % produkce mléka. Výrobky
z Vlčnova byly v roce 2019 oceněny známkou Tradičního výrobku
Slovácka.
Veškerou práci na farmě i v minimlékárně vykonávají Ing. Petr
Šobáň st. a Ing. Petr Šobáň ml.
s rodinnými příslušníky a jedním zaměstnancem.

Péče o půdu
Farmáři se při hospodaření
snaží půdu nejen využívat, ale
také se o ni řádně starat. Dodá-

vají do ní organická hnojiva a pomocí osevního postupu a různého složení meziplodin zvyšují
biodiverzitu, tvorbu organické
hmoty a zásobení půdy prvky
potřebnými pro pěstované plodiny. Díky těmto postupům snižují
spotřebu chemických prostředků na ochranu rostlin a minerálních hnojiv.
Péči věnují i správnému zpracování půdy. Pozemky farmy se
nacházejí v nadmořské výšce
250 až 350 metrů a půdy na nich
jsou středně těžké až těžké jílovité, občas velmi obtížně zpracovatelné.
Ve Vlčnově preferují kombinované zpracování půdy. Přibližně
třetinu výměry syn Petr každý
rok oře. Orbou zapravuje hnůj
pod kukuřici a zpracovává pozemky pro jarní obilniny. Pro
srovnání hrubé brázdy na farmě dlouho využívali polní brány
a pro podmítku a často i předseťovou přípravu nesený talířový
podmítač s pracovním záběrem
tři metry. Tato technologie zpracování půdy však v některých
případech nepřinášela potřebnou kvalitu práce. Bylo proto
třeba najít vhodný stroj pro předseťovou přípravu, který by bylo
možné využít i při podmítce.

Výběr vhodného stroje
Orientovat se v nabídce na
trhu pomohly návštěvy výstav
a předváděcích akcí, zkušenosti
okolních farmářů a zemědělských podniků a samozřejmě
také praktické zkoušky strojů
v podmínkách farmy. „Vyzkoušeli jsme si několik strojů. Byl
mezi nimi i předseťový kombinátor značky Köckerling, model

inzerce

REBELL
-classic- T
výkonné krátké
talířové brány
pracovní záběry:
5, 6, 8 a 12,5 m

Pro mělké zpracování
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Předseťový kombinátor Allrounder 400 classis
Foto archiv firmy Köckerling

Takto vidí Petr Šobáň mladší Allrounder nejčastěji Foto archiv farmy

Allrounder 400 classic, který
nám zapůjčila společnost P & L,
spol. s r. o. Kroměříž,“ upřesňuje
Ing. Petr Šobáň mladší a pokračuje: „Allrounder nás přesvědčil
o svých kvalitách, a tak jsme si
jej později, s využitím dotačního
programu, objednali.“ Společnosti P & L, spol. s r. o. Kroměříž
dodala stroj v roce 2017.
Nesený kombinátor Allrounder 400 classic je určen pro
zpracování půdy a vytvoření
seťového lůžka při ﬁnální jízdě
před setím, v případě potřeby
však dokáže i kvalitně podmítat.
V přední části je osazen hydraulicky ovládanou smykovou
lištou, za níž následují čtyři řady
šípových radliček (nebo dlát)
na listových perech, nivelátory
pro urovnání pozemku a v zadní
části pak jednoduchý STS válec
a prutové zavlačovače. Ve Vlčnově je Allrounder agregován
s traktorem New Holland T6070
o výkonu 150 k.

Plní očekávání
Na základě půdních a vláhových podmínek mohou na farmě
zvolit pro podmítku buď talířový podmítač, nebo kombinátor.
„Allrounder se osvědčil například
při podmítce ihned po sklizni
obilnin, před setím meziplodiny,“
upřesňuje syn Petr. A pomáhá
i napravovat nedokonalou práci talířového podmítače. Pokud
talířový podmítač vytvoří hroudy, Allrounder je při následné
operaci rozbije a povrch pole
urovná.
Velmi dobrou práci Allrounder odvádí i v přípravě pozemku před setím kukuřice. „Po

sklizni obilniny rozmetám na
strniště hnůj, který zaorám.
Poté pozemek zpracuji Allrounderem a zaseji meziplodinu. Na
jaře pak seji kukuřici přímo do
meziplodiny,“ vysvětluje farmář
a dodává: „Allrounder připravuje
půdu i pro ozimy a jarní obilniny.
Pozemek zpracuje a urovná a já
jej rotačními bránami v naší secí
kombinaci jen doladím.“ Uznání
kombinátor sklidil i v loňském
mokrém podzimu, kdy se potvrdilo, že si lehký nesený stroj
poradí i s náročnými podmínkami a STS válec se ani v mokru
nezalepuje. Díky tomu Petr Šobáň mladší zasel včas všechny
plodiny a ještě stačil sít pro jiné
zemědělce ve službách.
A pochvalu si Allrounder zaslouží i za práci na jaře. S tímto
předseťovým kombinátorem lze
vyjet brzy zjara, otevřít vlhkou
půdu a připravit ji pro setí, jen
je třeba zvolit správné pracovní
orgány. „Mám k dispozici dláta
i šípové radličky. Pokud zpracovávám na jaře vlhkou půdu, osadím Allrounder dláty, která půdu
prokypří, ale nevytahují vodu na
povrch. Šípové radličky využiji při podmítce. Při podzimním
zpracování půdy volím pracovní
orgány podle stavu půdy,“ vysvětluje na závěr Ing. Petr Šobáň
mladší.
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