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• Minimum elektroniky.
• Snadný přístup k celé mlátičce.
• Poctivé severské zpracování.
• Nízká hmotnost.
• Efektivní čištění i při vysoké vlhkosti.

Sklízecí mlátička SAMPO ROSENLEW COMIA C12

Celý sortiment sklízecích 
mlátiček Sampo zde:

Umíme pro vás vytvářet efek-
tivní agrotechniky, které maxi-
malizují výnosy a  minimalizují 
náklady. Ukážeme vám, jak 
zpřístupnit živiny z  půdy a  na-
výšit jejich využitelnost z mine-
rálních hnojiv. Poradíme vám, 
jak zajistit kvalitu a  zdraví po-
rostů sofistikovanou foliární 
výživou ověřenou zemědělskou 
praxí a  odborným pokusnic-
tvím. Jak lze tedy udržet nákla-
dy na podobné úrovni jako loni 
a  zároveň dosáhnout stejných 
výnosů?

Maximum dusíku 
a fosforu z půdy

Chytrou a  efektivní výživou 
rostlin lze v jarním období zvýšit 
přijatelnost dusíku a fosforu. Zá-
kladem je pH půdy a aktivní nit-
rifikace. Při nevhodném pH do-
chází k  vyšším ztrátám živin 
a zároveň zbytečně vysokým in-
vesticím do hnojiv. Rostlina 
z  celkově dodaného dusíku do-
stane jen 30 až 40 %. Na půdách 
s pH pod 6 doporučujeme 200 kg 
na hektar granulovaného vápen-
ce AktiCalc IV. generace, který 
se aplikuje stejně jako podzim-
ní nebo jarní přihnojení NPK 
a  LAD. Díky rychlosti účinku 
upravíte pH přímo v oblasti koře-
nového systému a  zlepšíte tak 
příjem živin i aktivitu mikroorga-
nismů v půdě.  

Po úpravě pH půdy je dalším 
krokem správná volba jarního 
přihnojení podle aktuálních pod-
mínek a  stavu porostu. O  volbě 
správného dusíkatého přihnoje-
ní velice věcně píší například 
Ing. Jindřich Černý, Ph.D., nebo 
Ing. Pavel Růžek, CSc. Jejich 
články dobře napoví, jak vyhovět 

potřebám rostlin v  různých fá-
zích roku, nebo jakou roli hrají 
mikroprvky ve výživě dusíkem 
a vliv klimatu na klasické postu-
py ve výživě. 

Při jarním přihnojení je pro co 
nejrychlejší a efektivní příjem N 
a S (první a druhé aplikace LAD/ 
/DAS/močoviny) nutné (1) zvo-

lit správnou formu hnojiva, (2) 
nastartovat intenzivní minera-
lizaci a nitrifikaci a (3) mít rost-
liny s  robustním kořenovým 
systémem. Proto po správně 
zvoleném přihnojení aplikujte 
s prvním postřikem (pesticidní 
ochrana, morforegulace aj.). 
Plant Aktiv pro rostliny v množ-

ství 1  kilogram na hektar. Ten 
spolehlivě nastartuje minerali-
začně nitrifikační procesy v  pů-
dě, rychle zpřístupní živiny rost-
lině a intenzivně podpoří zakoře-
nění. Obrovskou výhodou je 
i možnost aplikace s herbicidem, 
tedy hned v prvních fázích růstu 
přímo na půdu.  

Účinnost těchto zásahů, které 
v  průměru zvyšují příjem všech 
živin o 10 až 30 %, je dlouhodo-
bě hodnocena přesnými pokusy 
v Selgenu a. s., na ČZU a Mende-
lově univerzitě, v AgroEku Žam-
berk, v  ÚKZÚZ nebo zkušební 
stanici v  Nechanicích. Výsledky 
jasně ukazují, že doporučení od 
BioAktivu CZ se vyplácí v  lep-
ších i horších letech, a jsou pro-
to absolutním základem našich 
agrotechnik. 

Využití živin v rostlině
S  příchodem jara rostlina při-

jme velké množství živin z půdy 
a je klíčové udělat vše pro to, aby 
byla schopná je využít na maxi-
mum. Pečlivě vybírejte základní 
hnojiva a  vhodně je doplňujte 
o  listovou výživu, která dokáže 
efektivně dodat rostlině potřebné 
živiny a  zároveň má i  přidanou 
hodnotu. 

Při regeneraci porostů (s 1.–2. 
vstupem postřikovačem do po-
rostu) je ideální využít speciální 
listové hnojivo AktiFer Super-

Phos + Cu, které zvyšuje utilizaci 
dusíku v rostlině, dodává fosfor, 
zvyšuje odolnost proti mrazu 
a  potlačuje choroby po zimním 
období. V  jednom vstupu tak 
zvýšíte využití dusíku z  hnojiv 
a  vyřešíte dezinfekci porostů po 
zimě a  ochráníte porosty před 
následným mrazíkem. To platí 
pro střední až lepší porosty, 
u kterých podporujeme a chrání-
me jejich potenciál z podzimu. 

Pokud jsou porosty slabší a po-
třebujete intenzivně podpořit 
odnožování a zakořenění, pomů-
že AktiFer Grow podporující od-
nožování (Mn a cytokininy), růst 
kořenů (P, Mn, cytokininy a vel-
ké množství volných aminokyse-
lin), a  stimulující intenzivně ve-
getativní růst (N, P, B, volné 
aminokyseliny a růstový hormon 
epin). Pro vás je to snadný a efek-
tivní způsob, jak dodělat struktu-
ru porostu dokonce i při nižších 
teplotách (od 5 °C). 

Neustále pro vás hledáme 
a přinášíme inovativní technolo-
gie, abyste mohli čelit výzvám, 
které před vás kladou legislativní 
omezení, klimatické změny, tlak 
na modernizaci, důraz na ekolo-
gii a  sílící globální konkurence. 
I  malá změna pomůže dosáh-
nout velkého přínosu na poli.

Ing. Martin Bohuněk
BioAktiv CZ

Chytrá a efektivní výživa rostlin
Posledních několik let staví před zemědělce řadu výzev a rok 2022 nebude výjimkou. Čeká nás množství novinek, kvůli kterým se zúží možnosti použití 
účinných látek a sníží se dávky NPK hnojení. Navíc rostou ceny komodit i hnojiv. To vše klade významné nároky na rychlé reakce a schopnost 
přizpůsobit se. 

Porosty řepky na Pardubicku po aplikaci PlantAktivu pro rostliny Foto archiv
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Vzhledem k  podmínkám žní, které jsou kvůli 
výkyvům počasí čím dál složitější, si je dnes už 
většina hospodářů moc dobře vědoma, že u skliz-
ně rozhoduje každá hodina. Požadavky výkupů 
jsou neúprosné. Proto je důležité, aby úroda byla 
v pravý čas sklizena v  té nejvyšší kvalitě. Ve vel-
kém počtu si naši farmáři u  sklizně pomáhají 
sklízecími mlátičkami Fortschritt E512, 514 či 
516. Jedná se o stroje letité, a proto se jejich maji-

telé čím dál častěji ohlížejí po náhradě. Požadav-
ky farmářů se shodují. „Chci sklidit rychle, kvalit-
ně, ale také levně.“ Zde přichází ke slovu finská 
sklízecí mlátička Sampo Rosenlew řady Comia. 

Sklízecí mlátičky Sampo jsou známé svojí jed-
noduchostí a precizností, která vychází ze zkuše-
ností s  výrobou mlátiček již od roku 1957. Ve 
Finsku je podstatně kratší vegetační období než 
v našich podmínkách. Stroje proto musejí sklidit 
i zelenější a vlhčí materiál, než jsme zvyklí u nás. 
To představuje daleko větší nároky na celé mláti-
cí ústrojí i samotný stroj.  Proto je při výrobě po-
užita výhradně severská ocel a severské materiá-
ly. Majitelé a obsluhy mlátiček Comia si cení vý-
borných vlastností při vysékání polehlých poros-

tů a  perfektního čištění za všech podmínek. Za 
zmínku stojí i spotřeba, která se díky úsporným 
motorům Sisu Diesel pohybuje okolo 10 l/ha.

Pro Finy je stejně jako pro všechny seveřany 
samozřejmostí vyjít zákazníkovi v  maximální 
možné míře vstříc. Tomu odpovídá filozofie sa-
motné výroby, kdy se každá mlátička zadává do 
výroby na základě požadavků budoucího majite-
le. Díky tomu si zemědělec pořizuje jen to, co 

opravdu potřebuje. Neplatí a nevozí s sebou po 
poli příslušenství, které nevyužije. Možností vý-
bavy je u  Comie spousta. Velikost lišty, výkon 
motoru, pohon 4 x 4, uzávěrka diferenciálu, me-
tače plev, různé drtiče, příslušenství lišty a mno-
ho dalších.

O kvalitě mlátiček Sampo Rosenlew se v České 
republice přesvědčuje každou sklizeň více než 
dvě stovky spokojených majitelů. Počty uživatelů 
Sampo mlátiček se stále rozšiřují a  většina na 
svého „Sampíka“ nedá dopustit. 

Více se o mlátičkách Sampo dočtete na str. 40 a 41.

Marek Psota
společnost P & L
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Rychle, kvalitně, levně
Pryč je dávno doba, kdy hospodář, aby sklidil včas, najal čeledíny a ti se 
postarali, aby se úroda dostala ve správný čas pod střechu. Dnes je situace 
odlišná a ve většině případů je farmář odkázán sám na sebe a svou techniku.

Model Comia C8 a Comia C12 Foto archiv firmy

Některé podniky a  farmy využívají ke sklizni volné slámy též 
různé modely sklízecích řezaček. S  ohledem na prodlužující se 
transportní vzdálenosti, snížení dopravních nákladů, úsporu skla-
dovacích prostor anebo omezení skladovacích ztrát hojně využívá-
me různou lisovací techniku. Bez ohledu na zvolenou technologii 
lisování válcových nebo hranolových balíků musíme zajistit jejich 
dopravu do místa uskladnění. Za tímto účelem využíváme jak ná-
věsy opatřené vlastním nakládacím zařízením, tak se setkáme 
s plošinovými přívěsy a návěsy, které vyžadují spolupráci s mani-
pulační technikou různých kategorií.

Výběr sběracích vozů
Sběrací vozy s  uzavřenou stropní částí jsou zastoupeny přede-

vším jednoosými nebo dvouosými modely, nicméně pro sklizeň 

slámy či sena můžeme využívat 
také některé tzv. víceúčelové vo-
zy. Jedná se o  takové zástupce, 
které můžeme opatřit zakrytím 
stropní části, přičemž zpravidla 
půjde o lana včetně odpovídající 
nosné konstrukce. V  takových 
případech půjde o  dvounápra-
vové i  třínápravové zástupce. 
K danému tématu dále dodejme, 
že v  posledních letech jsou na-
opak klasické sběrací senážní 
vozy třínápravové kategorie na-
hrazovány právě víceúčelovými 
provedeními určenými pro sběr 
a dopravu zavadlé píce. Podívá-
me-li se blíže na sběrací vozy, 
které využijeme zejména v pod-
mínkách středně velkých výměr 
a větších podniků, půjde přede-
vším o zástupce s objemem lož-
ného prostoru zhruba od 25 m3 
výše, a to v kombinaci s dvouná-
pravovým podvozkem. Kromě 
základního ložného objemu se také setkáme s údajem, který hovo-
ří o tzv. objemu dosaženém při středním stlačení, jenž činí v přípa-
dě výše uvedené kubatury okolo 40 m3. Pro úplnost dodejme, že 
v kombinaci s dvounápravovým podvozkem se zpravidla setkáme 
s modely, které disponují základní kapacitou od 16 m3 výše s tím, 
že některé z nich jsou standardně dodávány jako jednonápravové 
a  tandemové provedení podvozku je otázkou volitelné výbavy. 
Z  hlediska provedení vkládacího ústrojí se v  kategorii modelů 
s objemem od 25 m3 výše setkáme jak s hrabicovým systémem, tak 
spirálovým vkládacím rotorem. Dané modely sběracích vozů jsou 
k dispozici s maximální kapacitou na úrovni asi 35–40 m3. 

V takových případech půjde o ložný objem dosahovaný při střed-
ním stlačení na úrovni 60–70 m3. Podíváme-li se v případě klasic-

kých dvounápravových modelů s  rotorovým vkládacím ústrojím 
na provedení konstrukce ložného prostorou, můžeme uvést, že 
mimo běžné provedení s pevnou přední stěnou máme také k dis-
pozici zástupce s  hydraulicky polohovatelným čelem. Zejména 
základní modely se dodávají se dvěma variantami nástavby, kdy se 
setkáme jak s pevným, tak zejména hydraulicky sklopným prove-
dením. První varianta využívá v celé výšce konstrukce panely vyro-
bené z  ocelového plechu, druhá možnost pracuje s  plechovým 
provedením spodní části nástavby. Naopak horní část je tvořena 
sklopnými oblouky spojenými po stranách ocelovými latěmi. Dru-
há z  obou variant se využívá především tam, kde požadujeme 
průjezd různými areály nebo stavbami zemědělských provozů. 

(Pokračování na str. 24)

Technika pro sběr a dopravu slámy
Při sklizni slámy máme možnost volit mezi různými technologiemi. Z obecného hlediska půjde o sběr a dopravu volné slámy na straně jedné a na 
straně druhé hovoříme o sklizni slámy lisované. Sklizeň volné slámy je především otázkou různých typů sběracích vozů, přičemž kromě klasických 
senážních vozů s uzavřenou stropní konstrukcí máme rovněž k dispozici modely, které jsou speciálně konstruovány s ohledem na sklizeň hmoty 
o vysokém obsahu sušiny. 

Sběr slámy je záležitostí senážních vozů se zakrytou stropní částí
 Foto Filip Javorek 

Na trhu existují speciální sběrací vozy pro sklizeň sena a slámy Foto Filip Javorek 


