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Dají se doplnit senzory i  na starší 
sekačky?

U  středové přední lišty, kterou musí auto-
matika doslova „vykopnout“, tam Sensosafe 
nedoporučuji, starší stroje nejsou na takové 
rázy uzpůsobené. Vždyť zvažte, že během půl-
sekundy musí vyletět celé zařízení o metr výše, 
je to náhlé rázové zatížení. U těch bočních sen-
zorů, které mají svůj samostatně nesený nos-
ník, tam bych problém tolik neviděl, navíc se 
boční lišty nárazově nezvedají. 

Takže na starší sekačky bychom boční sen-
zory možná doplnit mohli, ale je to také otázka 
ekonomického zvážení uživatele. Jestliže tako-
váto velká sekačka za sezonu poseče přes tisíc 
hektarů, zatímco nějaká menší boční u menší-
ho zemědělce se využije jen na několik desítek 
hektarů, tak je potom ekonomický efekt někde 
jinde. Smysl senzorů proto zatím vidím hlavně 
na ty velké širokozáběrové stroje, které sečou 
velké plochy. Nemluvě o  tom, že jednu boční 
užší žací lištu obsluha snadněji uhlídá, než 
velká široká zadní křídla na obě strany. 

S  námi na poli u  Pavlova byl ale také Ing. 
František Toman, předseda představenstva 
a vedoucí úseku rostlinné výroby Zeras, a.s. 

Celkem hospodaříme na 1880 ha půdy, 
z  toho je 1450 orné. Protože máme mléč-
nou produkci skotu, na orné půdě zakládáme 
240 ha jeteliny, 240 ha využíváme na krycí plo-
diny s podsevem jetele a na 300 ha pěstujeme 
kukuřici. Produkce rostlinné výroby je dlouho-
době směrována pro potřeby živočišné výroby, 
zejména na kvalitu objemných krmiv. Rozho-
dujícím odvětvím je chov krav holštýnského 
plemene. Pro skot potřebujeme senáže, seno 
neděláme, takže proto používáme dlouhodobě 
traktory Massey Ferguson společně s výrobky 
firmy Pöttinger na celý systém zpracování píce. 
Jsme s  touto značkou velmi spokojeni, kdyby 
ne, tak bychom asi neobjednávali nový žací 
stroj.

Letos jste se rozhodli koupit nový? Co 
vás vedlo k  tomu, že to je nový model se 
senzorem?

Na největší světové výstavě v  Hannoveru 
jsem viděl, že firma Pöttinger dostala za tento 
stroj zlatou medaili, stejně jsme uvažovali, že 
rotační sekačku obměníme, tak proč ne hned 
tuto se senzorem.

Vy sám jste myslivec? Nebo byl impul-
zem pocit udělat něco pro ochranu srnčat?

Ne, myslivec nejsem, ale s místními chlapy 
vycházíme velmi dobře, prostě spolupráce fun-
guje a nelze říci toto je naše a tamto zase vaše. 
Všichni hospodaříme v  přírodě a  musíme se 
umět domluvit a  vyjít si vstříc, jak zemědělci, 
tak myslivci, stejně tak rybáři. 

Určitě bude ale i nějaký cenový rozdíl, ani 
to vás od nákupu neodradilo?

Kdybych peníze neměl, tak kupovat nebudu. 
Firmě jako takové z hlediska funkčnosti a za-
jištění senáží takový stroj vlastně nic nového 
nepřinese, já ale beru jednak nákup jako jis-

tou prestiž a dobrý pocit, a jednak nejde přece 
všechno hodnotit na peníze, je potřeba fungo-
vat dlouhodobě vyváženě a  ke spokojenosti 
všech zúčastněných.

Nákup Sensosafe pro žací kombinaci je in-
vestice řádově půlmilionová, ano, je to pro běž-
ného člověka velká suma, ale v  celkové eko-
nomice velkého zemědělského podniku to zase 
tolik není. A  jsme přece jedna vesnice, jedna 
komunita, nejen, že tu chceme společně žít, ale 
také něco společně pro přírodu udělat. Vím, že 
někde koukají jen na ekonomiku a nedívají se 
vpravo vlevo. 

A není možné získat na novou technologii 
dotační podporu?

To je správná otázka, máme přece různé 
zelené dotační podpory, proč třeba v  zájmu 
rozpohybování zemědělců by nebylo možné 
uvažovat o  podpoře nákupu takových nových 
zařízení? Vždyť to je také ve prospěch přírody! 
Mnohdy se vydávají peníze na záležitosti, kte-


