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Vlajková loď Köckerlingu brázdí
pozemky AGRO - Měřín
Společnost AGRO – Měřín, a.s. má mezi tuzemskými zemědělskými podniky mimořádné postavení – a to zejména pro svůj rozsah a kompletnost výroby i následného zpracování primárních
zemědělských komodit. Mateřská společnost AGRO – Měřín tvoří
spolu s dceřinými společnostmi skupinu AGROMĚŘÍN, která
hospodaří na 25 000 ha zemědělské půdy. Během obdělávání
a péče o takovou výměru není prostor pro improvizace a na používanou zemědělskou techniku musí být maximální spoleh. Při
zpracování půdy tak v Měříně vsadili na Köckerling...
Do měřínského areálu jsme
dorazili v doprovodu zástupce společnosti P&L, spol.
s.r.o., pana Radka Peštála.
Právě společnost P&L působí
jako dodavatel techniky Köckerling na náš trh a – jak se
později dozvídáme – spolupráce této irmy se skupinou
AGROMĚŘÍN trvá již 14 let.
A to ke vzájemné spokojenosti obou stran, což nám potvrdil i náš hostitel Ing. Martin
Poul, který v Měříně působí
jako mechanizátor. Pan inženýr nám také podnik stručně
představil.
Společnost AGRO-Měřín
byla založena v roce 1993. Ze
zmiňované výměry 25 000
hektarů je 18 500 ha tvořeno
ornou půdou, 6 300 ha zaujímají trvalé travní porosty,
145 ha vinice a 120 ha sady.
Kromě konvenčního hospodaření se zabývají i ekologickou produkcí (cca 2600 ha
z celkové výměry). V živočišné výrobě je podnik zaměřen

Absolutní rovina pozemku po zpracování strojem Vario 750

Martin Poul (vlevo) a Radek Peštál
na produkci mléka, hovězího
i vepřového masa a také slepičích vajec. Za tímto účelem je drženo 6000 dojnic
(převážně holštýnského plemene), 1000 masných krav
plemene charolais, základní

stádo 5500 prasnic, 40 000
prasat ve výkrmu a 119 000
nosnic. Maso je zpracováváno ve dvou provozech s celkovou roční porážkou 13 500
kusů hovězího a 26 000 prasat. Roční produkce dosahuje u syrového mléka úrovně
70 mil. litrů a u vajec 30 mil.
Společnost se zabývá i množstvím dalších činností souvisejících se zemědělstvím
a potravinářstvím a celkový
roční konsolidovaný obrat
skupiny činí 3,7 mld. Kč.

Vario – multifunkční
specialista

Hydraulicky nastavitelná hloubka zpracování půdy - za jízdy z kabiny traktoru

Z výše uvedeného je evidentní, že podnětů k napsání
poutavé reportáže bychom
v AGRO-Měřín našli nespočet. Nás ale tentokrát zajímala zemědělská technika,
konkrétně kypřič Köckerling

Vario 750, který společnost
P&L dodala do měřínského
podniku loni na jaře. Ve zdejší velmi široké lotile zemědělské techniky jde tedy poměrně o nováčka. Nejedná
se však o jediný kypřič této
značky, který zde slouží. Jak
nám pan inženýr Poul vysvětlil, první hydraulicky stavitelný kypřič Vario jim společnost P&L dodala již v roce
2007. Šlo o model Köckerling Vario 570. Tento osmiřadý hydraulický radličkový
kypřič disponuje pracovním
záběrem 5,7 m. Jeho nákupu
předcházelo pečlivé výběrové řízení, v němž právě Vario
jednoznačně zvítězil. A není
divu – tento stroj se směle
staví do pozice vlajkové lodě
značky Köckerling a je zkonstruován pro profeionální
využití za každých podmínek a v maximální zátěži.
Konstrukce stroje je tvořena
osmi řadami slupic. Ty jsou
odpružené listovými pružinami a lze je osadit různě
širokými dláty. Za slupicemi
je řada nivelátorů, nechybí
zadní dvojitý STS válec a nakonec prutové zavlačovače.
Kypřič během pojezdu unáší
půdu i posklizňové zbytky
vpřed, ideálně je promísí
a rozdělí. Výsledkem je optimální struktura půdy a perfektně urovnaný pozemek.
Díky stálým vibracím navíc
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Zpracování strniště po ozimé pšenici. Rovnoměrně promíchané rostlinné zbytky s půdou
nedochází k nežádoucímu
ucpání nářadí a slupice dobře odolávají i kamenitému
terénu. Mimořádná spokojenost s kypřičem Vario 570
vedla k tomu, že se v AGRO-Měřín rozhodli pro pořízení dalšího stroje. Tím se stal
právě model Vario 750.
Na otázku, co konkrétně na kypřičích Köckerling
Vario nejvíce oceňuje, nám
Martin Poul odpověděl: „Já
nemám rád univerzální stroje, protože většinou dokáží
všechno, ale přitom nic neudělají pořádně. Ovšem Vario
je jediný univerzální stroj,
který zvládne udělat dvě
činnosti dobře. Dokáže optimálně připravit půdu pro
setí a umí kvalitně zpodmítat. Velký vliv má samozřejmě i příkon. K tomuto stroji
potřebujete tažný prostředek s vyšším výkonem. Vario
570 u nás jezdí v agregaci
s traktorem o výkonu 340
koní. U Varia 750 musí být
ale větší traktor, tam používáme 419 koní.“
Pan Peštál souhlasně přikyvuje: „Je to zkrátka osmiřadý stroj a aby mohl pracovat tak jak má, tak se bez
výkonného trakotru neobejdete.“

Spolehlivost za všech
okolností
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Inženýr Paul pokračuje
ve spokojeném módu: „Co
také velmi oceňuji je fakt,
že Vario dokáže spolehlivě
pracovat i v nejnáročnějších
podmínkách, i za mokra
nebo při velkém podílu posklizňových zbytků. Zatímco
ostatní stroje, které jsou jednoúčelové, se ucpávají nebo
zalepují a podobně. Když
vezmu loňský rok 2020,

tak ten byl velmi náročný
na deštové srážky. Na pozemcích, kde sejeme pšenice
po kukuřici, jsem měli velmi
slušný výnos a tím pádem
i extrémní množství posklizňových zbytků. V kombinaci
s vysokou vlhkostí vznikly
podmínky, kdy žádný jiný
stroj nebyl schopen připravit podsetí, než právě Vario.“
Jak již název napovídá,
model Vario 750 disponuje
pracovním záběrem 7,5 m.
Velký rozsah jde ruku v ruce
s mimořádnou pracovní
výkonností a efektivitou.
Od pana Peštála se dozvídáme, že tento model kypřiče
bez problému zvládá za den
zpracovat i 50 ha plochy.
Pracovní hloubka při podmítce dosahuje 4 až 6 cm,
při předseťové přípravě pak
až 10 cm. Jde navíc o uživatelsky velmi příjemný stroj,
nenáročný na obsluhu. Pracovní hloubku lze nastavit
hydraulicky rovnou za jízdy.
Rovněž požadavky na údržbu jsou minimální. To nám
potvrdil i Martin Poul: „Je
to jednoduchý a v podstatě
bezúdržbový stroj. Pokud
vím, tak nějaký servis jsme
u kypřičů Vario nikdy ani nepotřebovali.“
Co dodat? Snad jen to, že
pokud by náhodou servis
u této německé techniky byl
potřeba, společnost P&L určitě své zákazníky „ve štychu“ nenechá . Nejen kvalitní
stroje, ale i pružný servis jsou
totiž atributy, na nichž si P&L
zakládá. Jejich služby jsou
zkrátka spolehlivé, tak jako
dodávané stroje. Není tedy
náhoda, že značka Köckerling
v nabídce nechybí...
Text: Petra Bártlová
Foto: autorka a archiv
Köckerling

