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Ťažké ílovité a ešte k tomu kame-
nisté pôdy dajú zabrať nejedné-
mu pôdospracujúcemu stroju. 
S takýmito pôdami sa pasujú aj 
v spoločnosti Alojz Konkoľovský 
- TATRAKON Boliarov, s.r.o., so 
sídlom v Kecerovciach (okr. Ko-
šice okolie). Majú 1000 ha ornej 
pôdy, z toho obhospodarovanej 
je okolo 700 ha. Zhruba 300 ha 
nechávajú každý rok úhorom. 
Pestujú tu slnečnicu, pšenicu, 
sóju a jačmeň. Konateľom spoloč-
nosti je Alojz Konkoľovský 
a vedúcim rastlinnej výroby je tu 
pán Stanislav Sidorjak.

Na hospodárskom dvore sme videli dva, 
pluhy značky Pöttinger, ktoré zakúpili minu-
lý rok. Na otázku, že aké pluhy predchádza-
li týmto novým nám pán Sidorjak povedal: 
„Ich predchodcom bol tiež pluh Pöttinger. 
Bol polonesený. S jeho prácou sme boli 
spokojní ale istenie tu bolo riešené strižný-
mi skrutkami. Keďže orieme do hĺbky 20, 
25 a niekedy aj 30 cm, v našich kamenis-
tých pôdach dostával pluh zabrať, obsluha 
musela často prerušovať prácu a vymieňať 
odstrihnuté skrutky. Doslova a do písmena 
na niektorých parcelách obsluha za deň mi-
nula aj jedno vedro istiacich skrutiek.“

Pán Sidorjak pokračuje: „Tieto nové plu-
hy Pöttinger Servo 45 S NPlus, sú obidva 
nesené, otočné, päťradličné a ich hlavnou 
devízou je hydraulické istenie. Prítlak na 
hydraulickom istení je nastaviteľný. Každý 
pár pluhových telies je vybavený vlastným 

vyrovnávacím zásobníkom, čo umožňuje ich 
výkyv až do výšky 40 cm, aj výkyv do stra-
ny. Obsluha si pochvaľuje plynulosť opätov-
ného vrátenia orbových telies do pôdy, čo 

prispieva k šetrnosti voči pluhu i traktoru. 
K plynulosti práce prispieva aj skutočnosť, 
že obsluha môže počas jazdy, priamo z ka-
bíny traktora meniť záber pluhu.“ 

Dodávateľom pluhov, ktoré majú už asi 
rok, je AGROTRADE GROUP spol. s r.o., 
Rožňava. K dnešnému dňu každý z nich 
pooral cca 400 ha. Obidva pluhy pracujú 
bez poruchy. Menili sa na nich iba špičky 
na orbových telesách, čo je pri týchto veľ-
mi ťažkých, kamenistých pôdach v norme. 
Oba ich pluhy sú vybavené páskovými od-
hŕňovacími doskami, po ktorých zostáva 
pôda s lepšou štruktúrou ako pri plných 
doskách. 
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Hydraulické istenie, to je pohodlná 
orba bez prestojov 

Stanislav Sidorjak, vedúci rastlinnej výroby v spoločnosti Alojz Konkoľovský - TATRAKON Bo-
liarov, s.r.o., (vľavo) a Bc. Marek Pethö, obchodný zástupca AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
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Detailný pohľad na orbové teleso s hydrau-
lickým istením.


