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SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK ZNAČKU NEMĚNÍ
Chráněná krajinná oblast Blanský les je místem, kde hospodaří Zemědělské družstvo Brloh se sídlem v Brloze. Při 
sklizni píce z luk, pastvin, ale i orné půdy z plochy téměř 900 ha používá již více než dvacet let techniku Pöttinger a ani 
do budoucna nemá důvod značku měnit.

Zemědělské družstvo Brloh 

vzniklo sloučením men-

ších družstev již v  sedmdesá-

tých letech minulého století. 

Původně hospodařilo na 2400 

ha, dnes na 1500 ha zeměděl-

ské půdy, z níž je 780 ha orné 

půdy a  720 ha trvalých trav-

ních porostů. Celou výměrou je 

v  chráněné krajinné oblasti 

(CHKO). 

Živočišná výroba se specializu-

je na chov mléčného skotu hol-

štýnského plemene a  pastevní 

chov masného skotu plemene 

aberdeen angus. Celkem 

v družstvu evidují kolem 1100 

kusů skotu všech kategorií. 

Základem rostlinné výroby je 

klasický osevní postup s pícni-

nami na orné půdě. V Brloze se 

zaměřují jak na tržní plodiny 

(řepku a na části výměry pšeni-

ci), tak především na zajištění 

krmivové základny pro živočiš-

nou výrobu. Téměř polovina 

výměry orné půdy je vyhrazena 

pro pěstování obilnin, na 140 

až 150 ha družstvo pěstuje 

řepku, na 100 ha silážní kuku-

řici a na zbylé ploše krmné plo-

diny – směsky, jetele a  jete-

lotrávy na orné půdě. 

Vzhledem k počtu skotu vypro-

dukuje živočišná výroba 

poměrně velké množství orga-

nické hmoty – hnoje a  kejdy, 

a  tak mohou být každé čtyři 

roky pole vyhnojena organic-

kým hnojivem. 

Obsluha stroje Josef Hemmer (vlevo) s předsedou představenstva Ing. 

Václavem Jungwirthem a vedoucím prodeje strojů AGROZET Český Krumlov 

Davidem Tomanem



62 Farmář | září 2020

TECHNIKATECHNIKA

POZEMKY V CHKO
Výroba kvalitních objemných 

krmiv je pro družstvo velmi 

důležitá, na orné půdě pak 

dvojnásob. Hospodaření na 

loukách a  pastvinách dost 

významně ovlivňuje jejich 

začlenění do CHKO. „Jsme 

omezeni v  hnojení a  máme 

dané čtyři termíny sečí. 

Některé půdní bloky musí být 

posečeny do 30.6., jiné do 

31.7., další pak smí být sečeny 

až po 15.6. nebo dokonce až po 

15.7. Omezením na některých 

blocích je ochrana modráska, 

kdy je třeba kromě dodržení 

termínu také zajistit při seči 

vynechání pruhů do 10 % plo-

chy, maximálně však do 1 ha. 

Organizace sečí je v tomto reži-

mu nelehká, na některé pozem-

ky se technika při první seči 

vrací třeba třikrát,“ vysvětluje 

složité podmínky při sklizni 

píce předseda představenstva 

družstva Ing. Václav Jungwirth 

a  pokračuje: „Omezení je ale 

více, pozemky v  základním 

managementu smíme hnojit, 

ostatní v  nadstavbových ma -

nagementech nesmíme hnojit 

ani používat chemické příprav-

ky, povolení je třeba i  na mul-

čování pastvin. Všechna tato 

opatření a omezení v praxi zna-

menají, že přibližně na polovi-

ně výměry luk můžeme vyrá-

bět krmivo pouze pro masný 

skot nebo hmotu sušit na 

seno.“ Dojnice musí dostávat 

mnohem kvalitnější objemné 

krmivo. To tvoří kukuřice 

a  jetelotravní senáže. Vhodné 

jsou i  směsky s  obilím, které 

mají pozitivní vliv na trávení. 

Pro ostatní kategorie skotu 

v  družstvu vyrábějí především 

travní senáže.

Jednotlivé polní práce, sklizeň 

píce nevyjímaje, navíc kompli-

kuje i členitost a počet pozem-

ků, protože celková výměra 

půdy je rozdělena do téměř 400 

půdních bloků.

OD POČÁTKU STEJNÁ 
ZNAČKA
V Brloze spoléhají na červeno-

bílou. Vedení družstva již dlou-

há léta při výběru, nákupu 

a  servisu techniky na sklizeň 

píce a nejen té spolupracuje se 

společností AGROZET České 

Budějovice, a. s., a  jejími stře-

disky v  Českém Krumlově či 

Husinci. „S  touto společností 

spolupracujeme téměř od její-

ho vzniku. Vyhovuje nám jak 

po stránce nabízené techniky, 

tak i blízkostí a rychlostí servi-

su. Stroje firmy Pöttinger, tra-

dičního výrobce techniky na 

sklizeň píce, jsme si vybrali na 

sklonku devadesátých let pro 

obnovu našeho dosluhujícího 

parku techniky a už jsme u nich 

zůstali,“ vysvětluje Ing. 

Jungwirth. Žací stroje, obrace-

če, shrnovače a  sběrací vozy 

jsou velmi vytížené. Pícniny na 

orné půdě spolu s  loukami 

a částí pastvin tvoří kolem 900 

ha, některé pozemky se sečou 

dvakrát, jiné i třikrát, a tak cel-

kem sklidí přes 2000 ha ročně. 

DLOUHÁ ŘADA STROJŮ
Prvním strojem Pöttinger 

v  družstvu byl v  roce 1998 

stranový shrnovač Eurotop 

800. V  roce 2000 následovaly 

čtyři stroje, tažený žací stroj 

Cat Nova 310 T CR, obraceč 

Eurohit 80 AZ a dva shrnovače 

Eurotop 421 N a  651. O  rok 

později družstvo objednalo 

ještě druhý tažený žací stroj 

Cat Nova 310 T CR. A  co je 

zajímavé, jeden z nich v druž-

stvu pracuje i po dvaceti letech. 

„Protože tento tažený žací 

stroj velmi dobře kopíruje 

terén a snadno se s ním mani-

puluje, občas ho ještě využije-

me na některých problematic-

kých pozemcích,“ konstatuje 

předseda družstva. 

Po roce 2000 následovala celá 

řada dalších strojů, mezi nimiž 

byl čelní žací stroj Novacat 306 

F ED a  vzadu bočně nesený 

Novadisc 400, obraceč Eurohit 

61 N či shrnovač Eurotop 881. 

V  družstvu využívají oba typy 

shrnovačů. Stranové dokáží 

shrnout dvěma jízdami hmotu 

do jednoho řádku, středový je 

vhodný pro následné lisování 

senáže. 

Zrychlení sklizně píce a  větší 

výkonnosti linky družstvo 

dosáhlo v roce 2014 kombinací 

čelního žacího stroje Novacat 

306 F ED s  žací kombinací 

Novacat X8 ED s  pracovním 

záběrem 8,3 m. 

A  zatím poslední dva stroje 

Pöttinger dodala firma 

AGROZET v  letošním roce. 

Jsou jimi čtyřrotorový středo-

vý shrnovač Eurotop 1252 C 

a samosběrací vůz Faro 10010 L.

TECHNOLOGIE 
SKLIZNĚ
Jako první se na konci května 

sečou pastviny, aby měly čas 

obrůst, a  po nich pohnojené 

louky. Píci na travní senáž seče 

žací souprava tvořená traktorem 

Massey Ferguson o  výkonu 

240  k  s  čelním žacím strojem 

Novacat 306 F ED s kondicioné-

rem a vzadu nesenou žací kom-

binací Novacat X8 ED, opět 

vybavenou kondicionérem. 

Traktor pracuje s určitou rezer-

vou výkonu, ale tak to v Brloze 

chtějí, protože terén je převážně 

kopcovitý a  silnější traktor má 

Čtyřrotorový středový shrnovač Eurotop 1252 C

Eurotop 1252 C vytváří na hmotu bohaté řádky, rotory velmi dobře kopírují 

terén a píce je bez příměsí
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nižší spotřebu paliva, než trak-

tor slabší. Za den tato souprava 

poseče kolem 50 ha luk nebo až 

70 ha pícnin na orné půdě. 

Nahrazuje původní dvě soupra-

vy s  čelně a  vzadu bočně nese-

ným žacím strojem a šetří jednu 

pracovní sílu. Za žací kombinací 

následuje většinou čtyřrotorový 

středový shrnovač Eurotop 

1252 C s pracovním záběrem 8 

až 12,5 m a nastavitelnou šířkou 

středového řádku od 1,2 do 2 m. 

Jeho nasazení přineslo řadu 

výhod. „Ušetřili jsme další pra-

covní sílu, zrychlila se sklizeň, 

protože vytváříme méně řádků 

a máme méně přejezdů po poli. 

Při sklizni ale využíváme i stra-

nový shrnovač, buď na velmi 

malých půdních blocích, nebo 

na velkých pozemcích pomáhá 

čtyřrotorovému při shrnování 

úvratí. Čtyřrotorový shrnovač 

vytváří na hmotu bohatší řádky 

a  řezačka, i  když jede pomaleji, 

má větší výkon. Nařezaná 

hmota se z pole odváží velkoob-

jemovým vozem a  nákladními 

automobily,“ popisuje sklizeň 

píce na senáž předseda předsta-

venstva. Tímto způsobem druž-

stvo v 1. seči poseče 400 ha luk 

a pastvin. Pokud později porost 

ještě dostatečně naroste, sklízí 

se většinou na seno. 

Po první seči luk následuje skli-

zeň jetelů a  jetelotrav na orné 

půdě, přibližně na 150 ha. 

Celkem tedy v  prvních sečích 

podnik poseče 550 ha porostů 

na senáže a uskladní je v senáž-

ních žlabech. Po naplnění žlabů 

je další píce určena pro senážo-

vání do kulatých balíků pro 

masný skot. Část píce se také 

suší na seno a  skladuje volně 

nebo se lisuje do balíků. Pro 

shrnutí píce do řádku pro lis 

družstvo využívá kromě nové-

ho shrnovače i starší dvouroto-

rový Eurotop 881 s nastavitel-

ným pracovním záběrem od 

7,8 do 8,6 m a středovým řád-

kem od 1,2 do 2,2 m. 

Otavy záleží na tom, jestli poros-

ty dostatečně narostou. Podle 

Ing. Jungwirtha je to v  posled-

ních letech jen na vyhnojených 

pozemcích. Na těch se pak pose-

čená píce senážuje do balíků 

nebo suší na seno. 

„Za rok vyrobíme kolem 4000 až 

4500 tun volné senáže a  1500 

balíků senáže o průměru 160 cm. 

Množství sena je velmi rozdílné, 

podle počasí, někdy je to 120 

vagónů, jindy 30 nebo jenom 

několik senážních vozů,“ konsta-

tuje Ing. Jungwirth a  dodává: 

„Kromě objemu je však podstat-

ná i kvalita senáže. Dbáme na to, 

aby byly stroje správně nastave-

né, snažíme se porosty nesekat 

nízko u  země a  s  posečenou 

hmotou co nejméně manipulo-

vat. Navíc předností shrnovačů 

je velmi dobré kopírování terénu 

a  minimální obsah nežádoucích 

příměsí v píci.“

V době reportáže mělo družstvo 

již k  dispozici i  velkoobjemový 

samosběrací vůz Faro 10010 L, 

ten však ještě nebyl nasazen do 

provozu. Družstvo jej bude vyu-

žívat při sklizni sena a  slámy. 

Slámy je v  posledních letech 

nedostatek, a  tak je třeba s  ní 

velmi dobře hospodařit. Po 

sklizni obilnin bude mít Faro za 

úkol především rychle odvézt 

slámu z úvratí, aby ji sklizňová 

technika při otáčení neujezdila.

SECÍ STROJE ZE 
STEJNÉ STÁJE
O tom, jak oblíbená je v Brloze 

značka Pöttinger svědčí fakt, 

že na ni vedení družstva vsadi-

lo i při nákupu secích strojů. Až 

do roku 2008 používalo tříme-

trové secí kombinace, ale jejich 

pracovní záběr byl malý a  secí 

stroje pole nerovnaly, spíše 

naopak. Proto do podniku při-

šel v  roce 2008 secí stroj jiné 

konstrukce s  pracovním zábě-

rem čtyři metry. Byl jím model 

Terrasem 4000 T. Ten pracoval 

v  družstvu deset let. Odváděl 

velmi kvalitní práci, a  tak jej 

v roce 2018 nahradil stroj stej-

né konstrukce, pouze s  větším 

pracovním záběrem 6 m – 

model Terrasem C6. Původní 

čtyřmetrový stroj je jediným 

strojem značky Pöttinger, který 

již v družstvu nenajdeme. 

Za 22 let družstvo v  Brloze 

nakoupilo 15 strojů Pöttinger, 

z nichž 14 stále vlastní. Technika 

rakouského výrobce slouží dlou-

há léta jednak díky své kvalitě, 

jednak díky ohleduplné obsluze 

a pravidelné údržbě. 

A vše nasvědčuje tomu, že tato 

čísla nejsou konečná. Mezi pří-

ští nákupy bude jistě patřit 

čelní žací stroj, vždyť ten sou-

časný v  letošním roce pracuje 

již osmnáctou sezónu. 

Není třeba zdůrazňovat, že 

vedení družstva je s  technikou 

značky Pöttinger a  jejím doda-

vatelem spokojeno. „Tato tech-

nika je výkonná, spolehlivá 

a  vydrží dlouhá léta. Za velmi 

dobrý považuji i  poměr ceny 

a výkonu. Spolupráce se společ-

ností AGROZET je na velmi 

dobré úrovni,“ konstatuje Ing. 

Jungwirth. Dosavadní spolu-

práce si váží i  ve společnosti 

AGROZET. „Zemědělské druž-

stvo v  Brlohu patří mezi naše 

nejvýznamnější zákazníky na 

okrese. O stroje se velmi dobře 

starají a  výsledky, kterých 

s technikou Pöttinger dosahují, 

nám pomáhají i při komunikaci 

s drobnějšími zemědělci. Pokud 

vidí, že stroje fungují dlouhá 

léta v  intenzivním nasazení na 

velkých výměrách, nemají 

obavy si je pořídit na svou 

farmu,“ říká na závěr vedoucí 

prodeje strojů AGROZET Český 

Krumlov David Toman.  

Jiří Hruška
Foto autor a archiv AGROZET

Univerzální secí stroj Terrasem C6 je vybaven dvouřadým talířovým 

podmítačem, pneumatikovým válcem a nosníkem dvoudiskových botek 

Dual Disc. Provede předseťovou přípravu půdy, vytvoří seťové lůžko, uloží 

osivo a zpětně půdu utuží

Secí stroje Terrasem lze použít v různých technologiích, od orby přes setí do 

mulče až po setí do strniště


