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Inzerce

Pluhy Pöttinger
Orba jako základní agrotechnická operace zažívá renesanci navzdory předpovědím o jejím zániku. Do 
historie použití pluhu se nesmazatelně zapsali roku 1827 čeští bratranci Václav a František Veverkové se svým 
ruchadlem a také americký kovář John Deere, který založil jednu z nejznámějších značek na základě úspěchu 
ocelového pluhu vlastní konstrukce.

Předpokladem pro kvalitní orbu 
je pořízení odpovídající techniky. 
O budoucím úspěchu rozhodu-
je například správně zvolený tvar 
odhrnovačky, počet a způsob jiš-
tění orebních těles a také to, zda 
poloha opěrného kola umožňuje 
doorání ke kraji pole. Velice zají-
mavým doplňkem se stala kont-
rola trakce se schopností dotížení 
zadních kol traktoru a následným 
posílením trakce záhonového kola. 
Záhonové kolo má horší adhezi 
vlivem působení vlhkosti či hno-
jení. Využitím systému trakce jsou 
podmínky přenosu síly na podlož-
ku vyrovnávány, což je příznivé jak 
pro výkonnost orby, tak pro snížení 
namáhání uzávěrky diferenciálu na 
traktoru. Uživatelsky oblíbený je 
i hydraulicky nastavitelný záběr prv-
ní radlice s možností vystavení této 
radlice do polohy, kdy se nedotýká 

nezpracované půdy. V praxi má tato 
variabilita velké využití.
U pluhů Pöttinger se nebojte využít 
naplno hydropneumatického odpru-
žení s nastavitelným jisticím momen-
tem z kabiny traktoru. Při správném 

nastavení je minimalizováno vytaho-
vání kamenů z půdy a v případě po-
třeby (úvratě, těžká místa) si můžete 
přechodně tlak navýšit. Pro mne je 
velkým překvapením snížení tahové-
ho odporu a zachování kvality práce 
s páskovými odhrnovačkami.
Nakonec si dovolím pár tipů pro hlad-
ký průběh sezóny.
Pracovní rychlost má velký vliv na kva-
litu práce a opotřebení železa – méně 
znamená více a to se týká i přepravy.
Mezi styčnými plochami opotřebi-
telných dílů na orebním tělese jsou 
použity podložky, které vypadají jako 
papírové – vždy je použijte znovu, za-
jišťují dilataci ploch a zabraňují pras-
kání spojovacích šroubů.
Nechte si zkontrolovat naplnění dusí-
kových akumulátorů.
Nastavení kolmosti pluhu dorazový-
mi šrouby na přední otoči má přímý 
vliv na rovnoměrnost opotřebení 

odhrnovací desky a ochotu pluhu se 
zaorat v tvrdém poli.
Nepodceňujte nutnost nastavení, po-
chopte jednotlivé principy a aplikujte 
na vaše podmínky.
Pole zorejte a ne zvorejte!
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