
Optimální polní vzcházivost je 
také výsledkem optimálního po-
délného a příčného rozdělení osi-

va. Secí stroje Terrasem vedou 
osivo od dávkovacího ústrojí 
s  pomocí proudu vzduchu po-
malou rychlostí hadicemi o  vel-
kém průměru do originálně kon-

struované rozdělovací hlavy, kte-
rá má také velký průměr. Díky 
této hlavě se do všech semeno-
vodných hadic dostává shodný 
počet zrn. 

Zpětné vedení osiva se usku-
tečňuje prostřednictvím patento-
vaného trychtýřovitého systému 
do proudu vzduchu. Proto, aby 
byla rozšířena možná variabilita 
využití secích strojů Terrasem, 
přichází firma Pöttinger s novin-
kou – systémem IDS. 

Vypínání secích botek 
z kabiny

Jedná se o  novou rozdělovací 
hlavu, která se od stávající na 
první pohled liší. Uvnitř je osaze-
na autonomními servomotory, 
které dokážou uzavřít přívod osi-
va do jednotlivých semenovod-
ných hadic. Tím se dosahuje ne-
konečné variability kombinací 
otevřených a  zavřených vývodů 
k  secím botkám. Četné důležité 
funkce nyní může řidič ovládat 
z kabiny traktoru: vypínat polovi-
nu záběru secího stroje a  měnit 

rozteče (i šířku) kolejových mezi-
řádků podle konkrétních poža-
davků agronomů. Možné je také 
i  skupinové vypínání botek po 
jednom metru. 

Je-li provedena jakákoli taková 
změna, elektronika si spočítá po-
třebné množství osiva a adekvát-
ně přizpůsobí dávkování osiva. 

(Pokračování na str. 39)
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Pneumatický secí stroj Terrasem firmy Pöttinger představuje vhodný stroj pro zakládání porostů plodin 
na polích, kde je režim kolejových meziřádků nepravidelný, či jsou meziřádky zakládány jako zdvojené
 Foto archiv

Secí stroj Pöttinger Terrasem C6, vybavený systémem IDS, 
prezentovala společnost Agrozet České Budějovice na veletrhu 
Země živitelka 2018, kde jí přinesl ocenění Zlatý klas
 Foto Petr Beneš

Petr Beneš

Rozšířená variabilita secích strojů
Jednou z cest, jak zvýšit efektivitu práce a snížit počet přejezdů po polích, představuje možnost sloučení výsevu a hnojení do jedné pracovní operace. 
Také firma Pöttinger nabízí u svých pneumatických secích strojů Terrasem hnojení do meziřádků. Stroje dokážou společně se setím provádět aplikaci 
mikro- a makroživin. Tím jsou zároveň vytvořeny optimální podmínky v počátečních vývojových fázích. Omezení prací na jediný nezbytný přejezd 
znamená nejen úsporu času, ale i šetrné působení na půdu.

Jeden návěs doplněný výměn-
ným rozmetacím ústrojím vlast-
ní od letoška i soukromě hospo-

dařící zemědělec Pavel Pleiner. 
Na 520 ha provozuje rostlinnou 
výrobu s klasickou skladbou trž-
ních plodin, v níž dominují obil-
niny a řepka, ale nechybí ani sva-
zenka nebo jetel, které pěstuje na 
semeno. Hospodářství je bez ži-
vočišné produkce, tedy pokud do 
ní nepočítáme chov šesti koní. 
Tím chybí klasický zdroj organic-

ké hmoty v podobě hnoje či kej-
dy. Ale to má Pavel Pleiner vyře-
šeno jinak. Pro doplnění orga-
nické hmoty do půdy provozuje 
v rámci obce Nová ves pod Pleší 

(a  též několika obcí okolních) 
svoz organického odpadu, který 
následně kompostuje a pak roz-
metá na pozemky. 

K  tomuto účelu původně vyu-
žíval dvě klasická rozmetadla 
RUR 10 z Agrostroje Pelhřimov, 
jenže jejich ložný objem nebyl 
dostatečný pro efektivní práci. 
O  vlastní rozmetání ani tak ne-

šlo, ale problémem byla nízká 
kapacita při dopravě kompostu 
ze skládek vzdálených 4 až 5 km. 

Proto vyvstala potřeba nákupu 
univerzálního návěsu, který by 

bylo možné vybavit též rozmeta-
cím ústrojím. 

Specifické požadavky
Na našem trhu je spousta pro-

dejců dopravní techniky se širo-
kou nabídkou ve vyráběných 
modelech. Zdálo by se tedy, že 
Pavel Pleiner měl z čeho vybírat. 
Jenže tomu tak nebylo. Bylo totiž 
třeba respektovat řadu omezení. 
Tím prvním byla nízká sklopná 
výška při použití návěsu pro na-
vážení sklizené úrody do haly 
s  nízkým stropem. Současně 
však byl třeba velký přepravní 
objem pro převážení lehkého 
rostlinného materiálu z  kom-
postárny před aplikací na pole. 
Tyto protichůdné požadavky 
uměl vyřešit jedině návěs s  vý-
tlačným čelem. 

Dále měl Pavel Pleiner požada-
vek na příznivou pořizovací cenu 
a  též na kotoučové rozmetací 
ústrojí, které zajistí lepší drobení 
materiálu a  rozhoz do většího 
pracovního záběru. A rozmetací 
ústrojí muselo být možné snadno 
namontovat místo zadního čela.

Málo možností

Při uvážení všech výše uvede-
ných omezení se výběr zúžil na 
rozmetadlo Umega PI 20. A to se 
letos v červnu objevilo i na farmě 
Petra Pleinera. Podle jeho slov je 
to dobrý výrobek, který se v pro-
vozu osvědčil, a  velmi se mu na 
něm líbí, že již v základu má tako-
vou výbavu, jakou vyžadoval. Na-
příklad pneumatiky s  rozměrem 
710/50 R26,5, tedy s větší šířkou 
a průměrem, což je pro jízdu na 
poli důležité. Dále třeba odpruže-
nou oj s hydraulickou odstavnou 
nohou a snadno výměnnou kon-
covkou, která v jeho případě vyu-
žívá kouli K80. Na odpružení ná-
prav velké nároky neměl a para-
bolické pružiny jsou pro něj do-
stačujícím řešením. Solidní je 
i  robustnost návěsu. Jeho podla-
ha je z  plechu o  tloušťce 5 mm 
a  bočnice mají 3 mm. Nápravy 
jsou od firmy ADR, která je vyrábí 
pro řadu renomovaných výrobců 
dopravní techniky, dvojhadicový 
systém vzduchových brzd dodává 

Haldex. Samozřejmostí je náběž-
ně řiditelná zadní náprava (na 
přání může být i  nuceně řízená) 
a pojezdová rychlost 40 km/h. 

S rozumným zatížením
V praxi je návěs Pavla Pleinera 

agregován s  klasickým zadním 
čelem, a to zejména při převozu 
obilovin a kompostu. Při aplikaci 

kompostu se čelo zamění za roz-
metací ústrojí. Tato akce trvá asi 
tři hodiny a  není nijak složitá. 
Tímto úkonem se návěs změní 
na rozmetadlo. 

Z pohledu převážených objemů 
splňuje návěs to, co se od něj 
očekávalo. Objem korby 33 m3 je 
dostatečný pro převážení kom-
postu či kompostovaného mate-
riálu rostlinné povahy, při dopra-
vě obilovin se návěs musí naklá-
dat méně. Ač se v  praxi návěsy 
často přetěžují, Pavel Pleiner to 
nedělá a běžně převáží hmotnost 
okolo 17 až 18 tun, což odpovídá 
údajům zapsaným v technickém 
průkazu. 

Šest let na trhu
Značka Umega se na našem 

trhu objevila v roce 2012 a jejím 
akreditovaným prodejcem v  ČR 
je společnost N & N Košátky. 
Nabízený sortiment zahrnuje 
všechny typy dopravních pro-
středků, které jsou v zemědělské 
praxi používány. Tedy především 
klasické návěsy s jednou až třemi 
nápravami, dále přívěsy, pře-
pravníky balíků, ale i překládací 
vozy, nebo klasická rozmetadla 
statkových hnojiv. 

Luboš Stehno

Návěs pro univerzální použití
Litevská společnost Umega má v sortimentu kompletní nabídku závěsné dopravní techniky. Nechybí v ní ani varianta návěsu s výtlačným čelem PI 20. 
Ten je vyráběn pouze v jednom modelovém provedení s dvounápravovým podvozkem a užitečnou hmotností 20 tun. Pro zvýšení univerzality v použití 
je možné jej vybavit nejen výklopným zadním čelem, ale i rozmetacím ústrojím.

Umega PI 20 disponuje výtlačným štítem a může být doplněna zařízením pro aplikaci statkových 
hnojiv Foto Luboš Stehno

Výtlačný štít posunují tři hydraulické válce v teleskopickém 
provedení, které jsou zásobovány olejem přímo z vnějšího okruhu 
hydrauliky traktoru Foto Luboš Stehno

Rozmetací ústrojí využívá dva rozmetací kotouče a umožňuje 
pracovní záběr okolo 25 m Foto Luboš Stehno

Majitel návěsu Umega PI 20 Pavel Pleiner a Libor Nezbeda vedoucí 
pobočky N & N Košátky ve Slaném (zleva) Foto Luboš Stehno



běžné hnojení do meziřádků, 
disponuje samostatnou sekcí 
dvoukotoučových secích botek 
Dual-Disc, které jsou za aplikaci 
hnojiva do půdy zodpovědné. 

Poté, co je připraveno seťové 
lůžko, je v prostoru krátkých talí-
řových bran Terradisc  pomocí 
uvedených botek aplikováno do 
půdy hnojivo tak, že vychází vždy 
mezi dva řádky osiva. Hloubku 

uložení hnojiva si obsluha přitom 
může nastavovat podle potřeby. 
Poté následuje celoplošné utuže-
ní seťového lůžka prostřednic-
tvím pneumatik středové opěrné 
a pěchovací jednotky, a závěrem 
pak výsev zrn. Botka přitom za-
bezpečuje vytvoření perfektní zá-
soby hnojiva do oblasti kořenové-
ho systému vyvíjejících se rostlin. 
Cílené uložení precizně zvolené-
ho množství hnojiva znamená 
nejenom úsporu této nákladné 
látky, zároveň také vede k rychlej-
šímu rozvoji kořenové soustavy 
rostlin a ke zvýšení výnosu.

Každý pěstitel si musí rozhod-
nout sám, jaký způsob hnojení 
pro něj bude nejvýhodnější. A to 
na základě typu půdy, pěstované 
plodiny a osevního postupu, zvo-
lené intenzity výroby a  úrovně 
srážek. Firma Pöttinger přitom 
vhodně reaguje na sílící trend 
k  hnojení souběžně s  výsevem. 
Tento trend vychází ze stoupají-
cích cen hnojiv, nových typů 
hnojiv či nových nařízení k apli-
kaci živin na ornou půdu a k zo-
hlednění šetrného působení na 
životní prostředí. Tyto změny 
budou v  budoucnu činit zcela 

nezbytným přesný management 
aplikovaných hnojiv v  podniku 
a bilancování živin. 

Také uložení osiva do půdy pro-
vádí dvoukotoučové botky Dual-
-Disc. Zformovanou výsevní rý-
hu zamačkává kolečko, potažené 
pryží, a to s přítlakem až 120 kg. 

Pneumatické secí stroje Terra-
sem firmy Pöttinger nabízí to 
správné řešení pro všechny indi-
viduální požadavky a podmínky. 
Podle konkrétních požadavků 
lze stroje dovybavit rozličným 
příslušenstvím z  oblasti výbavy 
na přání. 

Největší výhodou nového mo-
delu plodinového senzoru je fakt, 
že by měl být až o polovinu lev-
nější než stávající systém. Stane 
se tak přístupnějším i pro střední 
a menší zemědělské podniky. 

Přesná aplikace hnojiva
Senzor Isaria je základním zaří-

zením pro přesnou aplikaci dusí-
ku a ostatních živin. Měřicí hlavi-

ce se senzory jsou umístěné na 
rámu, jenž je možné agregovat 
prakticky s jakýmkoliv traktorem. 
Namontování na čelní hydrauliku 
trvá přibližně dvě minuty a  ve 
stejném čase je možné zařízení 
zase sundat. Každá měřicí jednot-
ka je vybavena čtyřmi LED dioda-
mi, které reflektují světlo v  růz-
ných vlnových délkách od 660 
do 780 nm, a senzorem, který je 
uprostřed měřicí hlavy a  má za 
úkol sbírat informace o  stavu 

rostlin. Měření je velmi přesné, 
neboť naměřených hodnot je až 
2000 za sekundu. Na základě 
dvou vegetačních indexů je pak 
výpočtem stanoven přesný stav 
výživy porostu a aktuální potřeba 
dusíku. Při výpočtu konkrétní 
dávky dusíku, kterou rostlina po-
třebuje pro vývoj a dosažení maxi-
málního výnosu, je možné zo-
hlednit i data z mapy výnosového 
potenciálu. Vypočítané hodnoty 
je možné bezdrátově přenášet 
rovnou do stroje aplikujícího hno-
jivo a tím aplikovat přesně takové 
množství živin maximalizující vý-
nos dané dílčí plochy porostu.

Isaria Basic
Novinkou pro rok 2019 je před-

stavení jednodušší verze senzoru 
Isaria, který by měl být cenově 
dostupný pro střední i menší ze-
mědělské podniky. Kde tedy bylo 
ušetřeno a jak se „malá“ Isaria liší 
od té standardní?  Nejviditelnější 
změnou je umístění senzorů, kte-
ré u nového systému Isaria Basic 
nepotřebují ramena, ale mohou 
být namontovány například ke 
zpětným zrcátkům traktorů. No-
vé senzory jsou menší a  snímají 
okolí traktoru do čtyř metrů. Nej-
větší rozdíl je však v technologii. 
Zatímco standardní zařízení Isa-
ria je aktivním senzorem, tj. mě-
ření může kvůli LED světelné 

technologii probíhat nezávisle na 
světelných podmínkách, Isaria 
Basic je pasivní senzor a funguje 
jen za denního světla. Tento han-
dicap je však kompenzován refe-
renčním zařízením, které moni-
toruje světelné podmínky a dopl-
ňuje celý systém. Toto zařízení je 
umístěné na střeše traktoru a dí-

ky němu je možné, aby senzor 
spolehlivě pracoval i  s  malým 
množstvím světla.

Stejně jako standardní senzor 
Isaria i představený Isaria Basic 
je kompatibilní s ISOBUS systé-
mem a dokáže komunikovat na-
příklad s agregovaným rozmeta-
dlem. Výhodou je též jednodu-
chá obsluha, která probíhá skrze 
intuitivní rozhraní dotykového 

terminálu. Samozřejmostí je za-
znamenávání dat a  možnost je-
jich přenosu.

Společnost Fritzmeier 
Společnost Fritzmeier byla za-

ložena roku 1926 sedlářem Geor-
gem Fritzmeierem v Gross hel-
fendorfu v Horním Bavorsku 

a prakticky od počátku se zabý-
vala zvyšováním komfortu ob-
sluhy zemědělské techniky. Do 
strojů dodávala odpružená seda-
dla a později bezpečnostní rámy 
nebo interiérové prvky kabiny. 
V dnešní době by se činnost celé 
skupiny dala rozdělit do několi-
ka oblastí. Jednou z nich je vý-
voj a  výroba kabin a  kovových 
součástí pro automobily i  sta-

vební a zemědělské stroje. Další 
činností je výroba komponentů 
z plastů například pro interiéry 
vozů. Skupina se zabývá také 
vývojem různých technologií za-
měřujících se mimo jiné i na ži-
votní prostředí a právě tam spa-
dá systém Isaria firmy Fritzmeier 
Umwelt technik. Firma Fritz-

meier Umwelttechnik vznikla 
v roce 2012, má však již za sebou 
více než 20letý vývoj a  výrobu 
zařízení pro technologie preciz-
ního zemědělství. N-senzorová 
technologie Isaria je vysoce přes-
ná právě díky znalostem a dlou-
holetým zkušenostem skupiny 
Fritzmeier, která je v oblasti ze-
mědělství již dlouhá léta spoleh-
livým partnerem. 
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Martina Karásková

Dostupnější plodinový senzor
Společnost Fritzmeier Umwelttechnik GmbH & Co představila v Nizozemsku novinku pro rok 2019. Německá rodinná firma je v zemědělství známá 
především vývojem a výrobou plodinových senzorů Isaria. Senzory jsou standardně uloženy na dvou ramenech, která se připojí do čelních ramen 
traktoru. Představenou novinkou je odlehčená a finančně dostupnější verze systému Isaria.

Na první pohled si senzoru Isaria Basic možná vůbec nevšimnete
 Foto Martina Karásková

Pasivní senzor Isaria může být umístěný například 
u zpětných zrcátek traktoru Foto archiv firmy

inzerce

(Dokončení ze str. 38)
Výsevek na hektar je vždy dodr-

žen na nastavené úrovni. Záro-
veň zůstává zachováno charakte-
ristické rovnoměrné příčné roz-
dělení osiva. Systém IDS lze vyu-
žívat, ať je secí stroj vybaven při-

hnojováním (tedy v  provedení 
fertilizer), anebo není, pro všech-
ny pracovní záběry.

Pneumatický secí stroj Terra-
sem firmy Pöttinger tak předsta-
vuje vhodný stroj pro zakládání 
porostů plodin na polích, kde je 
režim kolejových meziřádků ne-
pravidelný, či jsou meziřádky 
zakládány jako zdvojené. S  ta-

kovými požadavky se mohou 
setkat například poskytovatelé 
služeb v  zemědělství. K  dalším 
přednostem patří konstantní 
rozteč mezi zrny v řádku, rovno-
měrný vývoj a dozrávání poros-
tu a úspora osiva.

Při bližším pohledu na secí 
stroj je také patrné, že sání venti-
látoru je vyvedeno do horní části 
zásobníku osiva, kde je prostředí 
s menší prašností. 

Vhodně připravené 
sekce nářadí

Pokud je secí stroj Terasem Fer-
tilizer doplněn o systém pro sou-

Inteligentní distribuční systém IDS otevírá nové možností 
v nastavení setí a kolejových řádků jednoduchými povely z kabiny. 
Přes ovládací panel Power Control, terminál CCI anebo ISOBUS 
terminál traktoru lze ovládat setí v kterémkoliv vývodu (řádku) či 
vypínat setí v polovině záběru Foto Petr Beneš

Rozšířená ...

Celý systém Isaria Basic je doplněn ještě o refe-
renční snímač světelných podmínek. Tento senzor 
je umístěn na střeše traktoru a podle intenzity 
světla pomáhá dopočítat naměřené hodnoty
 Foto archiv firmy


