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p r e d s t a v u j e m e  v á m

Pána predsedu sme navštívili 
hlavne preto, aby sa s nami podelil 
o skúsenosti so strojom Pöttinger 
TerraDisc. Ako nám povedal, prvý 
stroj značky Pöttinger – obracač 
HIT 610 vlastnia od roku 2010. 
O rok neskôr k nemu pribudol aj 
zhrňovač Eurotop 651. Oba spo-
menuté stroje im k spokojnosti 
slúžia pri zbere lucerny.

Pre polonesený tanierový pod-
mietač Pöttinger TerraDisc 6001 
T sa rozhodli po zrelej úvahe a aj 
po jeho minuloročnom odskúšaní 
ho na jar kúpili. Vďaka veľkému 
priemeru tanierov (580 mm) je 

vhodný na kvalitné rezanie, mie-
šanie a zapracovanie veľkého 
množstva rastlinných zvyškov. 
Nový TerraDisc má taktiež nové 
uchytenie dvoch diskov na jednej 
prírube-TWIN ARM System a nové 
bezúdržbové 2 radové ložiská so 6 
stupňovou ochranou. V lete im 
urobí plytku podmietku (do 7 cm) 
a na jeseň spracuje pôdu do hĺbky 
15 cm, preto sa im javil ako opti-
málne riešenie. Pán predseda si 
veľmi pochvaľuje 6-metrový záber 
stroja, lebo ako hovorí: „kukuricu 
pestujeme na pomerne veľkej vý-
mere. Náš starý podmietač mal zá-

ber 5 metrov. Tento nový je o me-
ter širší. A poviem vám ten jeden 
meter pri toľkých hektároch ušetrí 
kopec času.“ Ako sa hovorí: „kto 
počtuje, ten gazduje“ aj u nich 
je kalkulačka stále zamestnaná. 
Pán predseda k tomu dodáva: „po 
zbere kukurice na zrno sme vždy 
išli do role mulčovačom. Skúsili 
sme ho vynechať a ušetrenú naftu 

investovať do spracovania pôdy 
novým podmietačom. Ten skve-
le zapracuje pozberové zvyšky aj 
spracuje pôdu do 15 cm hĺbky. 
Spotreba nafty pri hlbokej orbe 
takto spracovanej pôdy je potom 
samozrejme veľmi priaznivá.“ 

Pripravil: 
Milan Rada
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Pöttinger TerraDisc šetrí naftu
Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto so 

sídlom v Trhovej Hradskej (okr. Dunajská Streda) funguje 
od roku 1990. Ako nám povedal jeho predseda, Ing. Ar-
pád Mózes, obhospodarujú takmer 1800 hektárov ornej 
pôdy, prevážne kvalitnej, hlinitej. Pestujú pšenicu, jač-
meň, kukuricu na zrno aj na siláž ale aj na osivo, slneč-
nicu, mak a lucernu. Okrem toho chovajú vyše 800 kusov 
hovädzieho dobytka, z toho 420 kusov kráv.

Na snímke zľava: Ing. Arpád Mózes – predseda družstva, Jozef Oravecz – 
traktorista, Peter Horváth – zástupca Agrotrade Group, s.r.o. a Ing. Jozef 
Németh – hlavný agronóm

O spracovanie pôdy sa starajú disky s priemerom 580 mm, ktoré na tunaj-
šom podniku veľmi dobre zapracúvajú pozberové zvyšky po kukurici.

Náprava je pre lepšie rozloženie hmotnosti a doťaženie pri pracovnej pozí-
cii sklopená nad valec a pracovné ústrojenstvo.

Jednoduché a rýchle nastavenie hĺbky spracovania pomocou sklopných do-
razov je umiestnené v prednej časti na ľahko dostupnom mieste.

Diskový podmietač PÖTTINGER Terradisc 6001 T využívajú na spracovanie 
pôdy hlavne po kukurici.


