
KRAJ VYSOČINA16 Zemědělec v regionu

Farma rodiny Němcovy se na-
chází v obci Netín v okrese Žďár 
nad Sázavou v kraji Vysočina. 

Farmář František Němec hos-
podaří na 150 ha zemědělské 
půdy, z nichž je 100 ha orné 

půdy a 50 ha trvalých travních 
porostů. Farmu převzal po svém 
otci, který navázal na rodinnou 
tradici v roce 1990, kdy mu bylo 
v restituci vráceno 12 ha půdy. 
Z původních šesti kusů skotu 
se postupně chov rozrostl na 
současných 230 kusů plemene 
české strakaté, z nichž je 110 až 
120 kusů dojnic. Ty jsou celoroč-
ně ustájeny, mladý skot je cho-

ván pastevně. Druhou činností 
v živočišné výrobě je výkrm broj-
lerů, v dvouměsíčních turnusech 
farmář zastavuje 20 000 kuřat.

Úkolem rostlinné výroby je 
zajistit dostatek krmiva pro živo-
čišnou výrobu. Na 20 ha farmář 
pěstuje silážní kukuřici, na 30 ha 

krmnou pšenici, na 10 ha ječ-
men a na 40 ha pícniny na orné 
půdě. Píci z luk převážně senážu-
je, část suší na seno. 

Orba je základ
„Půdy jsou u nás lehčí, písčité až 

hlinitopísčité. Ty nejvíce kameni-
té jsme zatravnili a polní výrobu 
provozujeme na pozemcích, na 
nichž to má smysl,“ vysvětluje 

František Němec a pokračuje: 
„K základnímu zpracování půdy 
na naší farmě patří orba. A nejen 
pro jařiny. Protože sejeme ozi-
mou pšenici po kukuřici, kterou 
také potřebujeme zaorat, ořeme 
celou výměru orné půdy.“ Na-
víc živočišná výroba produkuje 
nemalé množství organických 
hnojiv a orba je vhodný způsob 
jejich zapravení do půdy, stejně 
jako zeleného hnojení. 

Zpracování půdy začíná do tří 
dnů po sklizni podmítkou se sou-
časným výsevem zeleného hno-
jení. Další pracovní operací je ap-
likace organických hnojiv a orba. 
Následuje předseťová příprava 
a setí ozimů. Pro jařiny František 
Němec provede zimní orbu a na 
jaře předseťovou přípravu. 

Nevhodná technika
Dlouhá léta na farmě prováděli 

podmítku i předseťovou přípra-
vu talířovým podmítačem se 
smykovou lištou. Zatímco pod-
mítku stroj zvládá dobře, s kvali-
tou předseťové přípravy farmář 
nebyl spokojen. Bylo třeba vy-
brat vhodný stroj, který kvalit-
ně připraví seťové lůžko a bude 
také výkonnější. Následovalo vý-
běrové řízení, do něhož se při-
hlásily stroje tří značek. Vítězem 
výběrového řízení se v dubnu 
stal předseťový kombinátor Köc-
kerling Allrounder -classic- 500. 
Prodejce, fi rma P & L, spol. s r. o.,
stroj dodala v červnu, a tak se již 
kombinátor mohl zapojit do pod-
zimní přípravy půdy. 

Účelná a jednoduchá 
konstrukce

Allrounder -classic- je ideální 
stroj pro ošetření hrubé brázdy 

na jaře a pro předseťovou přípra-
vu půdy. Využit může být jak na 
podzim, například při přípravě 
půdy před setím pšenice, tak na 
jaře pod kukuřici a další plodiny. 

V případě potřeby ale dokáže 
také provést mělkou podmítku 
do hloubky pět až šest centimet-
rů. Půdu vždy zpracuje kvalitně, 
rychle a ekonomicky. 

Kombinátor má jednoduchou, 
ale účelnou konstrukci. Zákla-
dem neseného stroje s pracov-
ním záběrem pět metrů je odolný 
rám s průchodností 55 cm, který 
je v přední části osazen hydrau-
licky ovládanou smykovou des-
kou. Ta urovná hrubou brázdu 
nebo nerovnosti po podmítce 
a rozdrtí velké těžké hroudy. 

Hlavní pracovní část stroje tvo-
ří 33 listových per ve čtyřech 
řadách (s osovou vzdáleností 
15 cm) osazených šípovými rad-
ličkami. Radličky půdu celoploš-
ně prokypří a vytvoří drobtovitou 
strukturu. 

Následující řada nivelátorů 
prokypřenou půdu urovná před 
tím, než ji zpětně utuží zadní pru-
tový válec. 

Posledním pracovním orgá-
nem jsou prutové zavlačovače 
o průměru 13 mm s nastavitel-
ným přítlakem. 

Předností stroje je také použití 
patentovaných čepů LockPin na 
všech otočných a upevňovacích 
místech, snižujících opotřebení 
na minimum. 

První dojmy

 Allrounder -classic- v rámci 
podzimní předseťové přípravy 
zpracoval 40 ha, další jej čekají na 
jaře. Agregován je s traktorem 
Deutz-Fahr 6165 o maximálním 
výkonu 165 k, který ani na míst-
ních svažitých pozemcích netrpí 
nedostatkem výkonu. 

Nový majitel na kombináto-
ru oceňuje kvalitní prokypření 
půdy radličkovou sekcí, vytvoře-
ní drobtovité struktury a zpětné 
utužení zadním válcem. Na jaře 
pak Allrounder -classic- dokáže 
půdu otevřít velmi brzy a připra-
vit ji na časné setí. 

Nový předseťový kombinátor 
splnil i druhý požadavek, kromě 
kvalitněji připraveného seťového 
lůžka přinesl i vyšší produktivitu 
práce. 

V příštích letech bude Allroun-
der připravovat půdu jak na jaře, 
tak na podzim, podle půdních 
a klimatických podmínek jed-
ním nebo dvěma přejezdy.  

Kontakt na firmu:
P & L, spol. s r. o.

Středisko Velké Meziříčí
Mob.: +420 606 702 772

E-mail: jdolezal@pal.cz
www.pal.cz

Specialista na předseťovou přípravu
Na farmě v Netíně vybírali nedávno univerzální kombinátor určený pro předseťovou přípravu. Požadovali kvalitně provedenou práci, schopnost pracovat v různých 
půdních podmínkách a maximální využití výkonu traktoru. Ve výběrovém řízení uspěl kombinátor Allrounder -classic- od německého výrobce Köckerling.

Farmář František Němec (vlevo) s Ing. Jindřichem Doležalem 
ze společnosti P & L, spol. s r. o.  Foto Jiří Hruška

Kombinátor je agregován s traktorem Deut-Fahr 6165  Foto archiv

Allrounder -classic- má jednoduchou, ale účelnou konstrukci  Foto archiv

Jiří Hruška
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Zástupce pro ČR a SR: Petr Formánek
mobil: +420 602 727 265 | pformanek.sako@centrum.cz

Pro mělké zpracování

REBELL 
-classic- T
výkonné krátké
talířové brány

pracovní záběry: 
5, 6, 8  a 12,5 m


