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inzercia

spracovanie  pôdy  a  sejba
Rotačné brány LION – pracovný záber 2,5 až 4 m, hrubostenný rám, dve kužeľové ložiská 
uložené v puzdre, jednodielny nôž 18 mm
Mechanické sejacie stroje VITASEM – závesné alebo nadstavbové prevedenie, pracovný 
záber 2,5 až 4 m, ťažisko blízko traktora, optimalizovaný tvar zásobníka, plynule nastaviteľná 
prevodovka, výsevok 0,7 až 400 kg, elektronický ovládací panel, centrálne nastaviteľný prítlak
Pneumatické sejacie stroje AEROSEM – závesné alebo nadstavbové prevedenie, pracovný 
záber 3 a 4 m, možnosť priamej sejby kukurice s prihnojovaním, elektronický ovládací panel
Univerzálne sejacie stroje TERRASEM – závesné prevedenie pre minimalizačné technoló-
gie, pracovný záber 3 až 9 m, stabilná konštrukcia, ventilátor s veľkým priemerom, plynule 
nastaviteľná prevodovka, elektronicky nastaviteľný výsevok, kombinovaná pätka s prítlakom 
až 130 kg, oporné a utužovacie koleso, 
elektronický ovládací panel

Obchodné zastúpenie firmy Pöttinger pre SR: 

Ing. Juraj Kandera, 0918 520 426

kandera@pottinger.sk, www.pottinger.sk

Venujú sa živočíšnej, aj rastlinnej výrobe. 
Chovajú kravy bez trhovej produkcie mlieka (asi 
190 dobytčích jednotiek) a ošípané na výkrm (asi 
90 dobytčích jednotiek).
V rastlinnej výrobe pestujú obilniny (pšenicu, jač-
meň), repku, trávy na osivo, liečivú plodinu Ostro-
pestrec mariánsky, aj energetickú vŕbu. Kvalitnej-
šie pôdy okolo rieky Nitry patria repe cukrovej.
Spomenuté ilimerizované pôdy, ako nám poveda-
la pani Obžerová, sa prezývajú aj ako „minútové 
pôdy“. Znamená to vraj to, že treba veľmi rýchlo 
(v minúte) vystihnúť čas na vykonanie spracova-
nia pôdy, prípadne sejby. Z veľmi vlhkej pôdy sa 
vo veľmi krátkom čase stane suchá pôda vytvára-
júca zhutnené hrudy, ktoré je veľký problém roz-
drviť. Práve pri tomto neduhu im veľmi pomáha 

nový podmietač Pöttinger TerraDisc 5001 T. Je 
to plonesený sklopný diskový podmietač so zá-
berom 5 m. Ako sa vyjadril pán Obžera, ktorého 
sme zastihli pri spracovávaní „minútovej pôdy“: 
„máme ho len od augusta, ale môžem povedať, 
že nám veľmi pomohol. Minuloročné septembro-
vé počasie bolo veľmi nepríjemné a vlhké. S na-
šimi starými diskami by sme sa do pôdy vôbec 
nedostali. Nový TerraDisc urobil perfektnú prácu. 
Po dvoch prediskovaniach išla už len sejačka. Bez 
neho by sme tento rok repku ani nezasiali ...“. Pán 
Obžera okrem toho ocenil jednoduchú obsluhu 
stroja a možnosť nastavenia pracovnej hĺbky 
priamo z kabíny traktora. Tiež sa mu páči ulo-
ženie diskov v dvojradových šikmých guľových 
ložiskách so 6-násobným kazetovým tesnením. 

Sympatické mu je v neposlednom rade aj po-
merne rýchle sklopenie z prepravnej polohy do 
pracovnej a naopak. Agregujú ho s 215 koňovým 
traktorom.
Okrem podmietača už od Pöttingeru vlastnia aj 
samozberací voz a lis na guľaté balíky. Vo výhľa-
de je zhrabovač a žacie stroje ...
 Pripravil: Milan Rada
 Naše pole

Jednou z konateľov ZIHEKU-AGRI spol. s r.o. so sídlom 
v Zemianskych Kostoľanoch (okres Prievidza) je Ing. Mária Obžerová. 
Poľnohospodárskou prvovýrobou sa zaoberajú od roku 2000. 
Obhospodarujú cca 600 hektárov, z čoho 220 ha sú TTP a zvyšok pripadá 
na ornú pôdu. Zložením sú tieto pôdy prevažne ťažké a stredne ťažké ale aj 
ilimerizované (ílovité, oglejené). V okolí rieky Nitry sú zasa nivné, úrodné.

Spokojnosť s podmietačom 
Pöttinger TerraDisc 5001 T

Manželia Obžeroví a obchodný zástupcaManželia Obžeroví a obchodný zástupca
Agrotradegroup s.r.o Ing. Ľubomír Martiš (vpravo).Agrotradegroup s.r.o Ing. Ľubomír Martiš (vpravo).

Diskové podmietače TERRADISC – pôda je život

 Nesené a polonesené prevedenie s pracovným záberom od 3,0 do 6,0 m

 Tvarované disky s priemerom 580 mm a roztečou 12,5 cm pre kvalitné spracovanie 

 Nonstop istenie diskov,  Twin Arm široká príruba pre elimináciu

 stranového  výkyvu diskov

 Minimálne nároky na údržbu – bezúdržbové uloženie diskov

 a istenia 

 Voliteľná výbava v závislosti na type stroj

  – valce, odpružené prúty, … www.pottinger.sk
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Dealerská sieť: Agrobon Zvolen, s.r.o., Zvolenská Slatina

Agro-Auto Veľká Lomnica • Agrotradegroup, s.r.o., Rožňava,

Agrotyp, s.r.o., Ružomberok • Some Slovakia, s.r.o., Holíč


