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Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví,

přinášíme (nepatrně opožděně) první letošní vydání Novinek ze Stagry. Letošní jaro je suché, v březnu a 
dubnu pršelo velmi málo a ani v květnu jsme se nedočkali významných srážek.
V průběhu zimy jsme jako obvykle odhrnovali a převáželi sníh, hnůj a prováděli servisní práce. Pokračujeme 
rovněž v budování rybníků, ten nejnovější se nachází u obce Vlčice. Během února jsme se zúčastnili on-line 
školení se společnostmi HORSCH a N.U. Agrar.

Co se jarnícho setí týče, strojem Pronto 6 DC jsme zaseli oves a také jarní směsku hrachu s jarní pšenicí.  
Přesným secím strojem Maestro CV či CX jsme seli kukuřici a také poprvé slunečnici, kterou míníme sklízet 
jako krmivo pro ptáky. Plocha brambor se zvětšila z 13 na 16,5 ha a byla jako loni provedena společností 
Kuks a.s. kolem 23. dubna. 

Prutové brány HORSCH Cura jsme nejprve vyzkoušeli na vlastních pozemcích v porostech ozimého žita, 
ozimé pšenice a ozimé řepky, kde jsme zároveň branami zapravili 150 kg močoviny.  Zdá se, že díky velmi 
mělkému kypření nedošlo k porušení herbicidního filmu a ani k následnému zaplevelení. Na části ozimé 
pšenice, která byla pozdě setá, jsme kypřením Curou zapravili digestát.
Koncem března jsme již vyjeli na předváděčku bran k Vám do podniků, kdy jsme nejprve začali v okrese 
Havlíčkův Brod, přes okresy Pelhřimov a Tábor pokračovali do jižních Čech a předváděčka byla zakončena v 
západních Čechách. V podnicích, kde byla aplikována kejda, jsme ji Curou precizně zapravili do půdy.
Od 25. dubna jsme pokračovali s druhou šňůrou předváděček, kdy jsme seli kukuřici strojem Maestro CX. 
Paralelně s tím probíhalo i setí kukuřice a slunečnice stroji Maestro ve službách. 
Na příští sezonu máme objednány i prutové brány Cura 24 ST v tažené variantě o záběru 24,5 m.

Cura 12 ST Maestro 8.75 CV s centrálním zásobníkem
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Vysočině) předvádět plečku Transformer 6 VF, kterou máme vybavenou zásobníkem pro přihnojování 
Partner 2000 FT.  Plečku nese traktor Deutz Fahr s úzkými koly vhodnými do porostů kukuřice. 
Právě v těchto dnech testujeme plečku u nás ve Stagře.

Od brzkého jara zavádíme stroje, ať již postřikovače, secí stroje, či kypřiče u zákazníků. Zajímavou kombinaci 
tvoří sestava na farmě pana Dubna která zahrnuje stroj Focus 6 TD s 3bodovým závěsem, který je možné 
propojit s přesným secím strojem Maestro RV.  Focus je secí stroj, který v jedné pracovní operaci nakypři, 
uloží hnojivo do přesně definované hloubky a do prokypřených pásů zaseje. Díky dvojitému zásobníku je 
možné použít dvě hnojiva zároveň a umístit je do různých hloubek. Pracovní orgány jsou schopné prokypřit 
až do hloubky 35 cm a jejich geometrický tvar zajistí, že nevynáší mokré hroudy na povrch. Jistící orgány 
TerrraGrip zajišťují spolehlivou práci i v těžkých a kamenitých půdách. Díky 3bodu je možné Focus agregovat 
s přesným secím strojem Maestro RV, který má 8 řádků a rozteč 70 cm. Maestro je možné doplnit o 
automatické vypínání jednotlivých řádků SectionControl a nastavení přítlaků může být vylepšeno o 
AutoForce. Maestro RV je vybaveno podtlakovým dávkovacím systémem AirVac. Díky 3bodu může být 
Maestro RV vyměněno za lištu na setí řepky v rozteči 35 cm nebo obilnou lištu s roztečí 17,5 cm. Stroj  Focus 
6 TD je rovněž vybaven MiniDrillem, který tvoří třetí zásobník stroje.
Maestro RV může být rovněž spojeno se secím strojem Pronto AS či přímo s traktorem, kdy jako zásobník 
hnojiva slouží Partner FT.  
Nyní je k dispozici i Maestro RX, které se vyznačuje přetlakovacím vystřelovacím systémem s dávkovací 
jednotkou AirSpeed.  

Terrano FX je kompaktní 3řadý kypřič s širokou 
škálou využití – od mělké úpravy v hloubce 5 cm až 
po intenzivní hluboké kypření půdy do 30 cm. Světlá 
výška rámu činí 85 cm a rozteč radliček 30 cm. 
Kypřič je tak schopen rovnoměrně promíchat i 
těžkou půdu s organickými zbytky. Terrano FX je 
dostupné v pracovních záběrech 3, 3, 5, 4 a 5 m a 
může být vybaveno širokou škálou pakrů. Novinkou 
bude možnost dvojitého pěchu RollFlex, který bude 
dostupný na všechny pracovní záběry. Výhody 
dvojitého pakru se projevily především na středně 
těžkých a těžkých půdách. Rozestup mezi dvěma 
válci bude nastavitelný, stroj bude delší asi o 38 cm.

Transformer 6 VF + Partner 2000 FT
V  podnicích,  kde  jsme  setí  kukuřice  předváděli,  začneme  příští  týden  (od  30.  5.  v  jižních  Čechách  a  na

https://www.horsch.com/cs/home
https://www.facebook.com/spolstagra
https://www.horsch.com/cs/produkty/seti/diskove-seci-stroje/pronto-as
https://www.horsch.com/cs/produkty/hybridni-zemedelstvi/meziradkove-kultivatory/transformer-vf
https://www.horsch.com/cs/produkty/partner
https://www.horsch.com/cs/produkte/saemaschinen/streifenbearbeitung/focus-td
https://www.horsch.com/cs/produkty/minidrill
https://www.horsch.com/cs/produkty/zpracovani-pudy/kultivator/terrano-fx


HORSCH RoadShow
Ve čtvrtek 5. května jsme se společností HORSCH uspořádali druhou akci HORSCH RoadShow, která se díky 
společnosti Zemědělské služby Dynín mohla uskutečnist na letišti v Dyníně. Kvůli počátečnímu drobnému 
dešti jsme začátek akce posunuli na 10 hod. a nakonec celá akce dopadle výborně. Zde bychom chtěli 
poděkovat všem účastníkům a také zákazníkům za zapůjčení strojů HORSCH a společnosti Garnea za 
zapůjčení některých traktorů. Postupně byly předváděny stroje z portfolií HORSCH a HORSCH Leeb, které 
byly, stejně jako v případě první RoadShow, popsány zástupci společnosti HORSCH Radkem Divilou a 
Vratislavem Malinou.
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Joker 5 CT + Cultro TC

Předvádění začalo postřikovači HORSCH Leeb. 
Jako první byla předvedena novinka v kategorii 
nesených postřikovačů Leeb CS 2. 2, dále 
oblíbený tažený postřikovač Leeb 4 AX a ze 
samochodů byl k vidění Leeb 6.300 PT.
Ze strojů pro přípravu půdy byl předveden 
Finer 6 SL, což je radličkový podmítač pro 
celoplošné mělké zpracování půdy, dále 
diskový podmítač Joker 5 CT, který byl 
předveden společně se strojem s dvojitými 
nožovými válci Cultro 5 TC a z Terran bylo 
předvedeno čtyřřadé Terrano 4. 4 GX ve 
čtyřmetrovém záběru.

Leeb PT 6.300

Terrano 4.4 GX
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Poslední část akce patřila sortimentu secích strojů.  Předvedli jsme přesný secí stroj Maestro 8 CX, který je 
vybaven vystřelovací dávkovací jednotkou AirSpeed, Focus 3 TD s MiniDrillem a Pronto 6 DC v nové 
faceliftové podobě, které bylo zároveň vybaveno jednotkou HORSCH Connect.  HORSCH Connect zajišťuje 
ovládání stroje prostřednictvím chytrého telefonu a umožňuje rovněž zaznamenávání telemetrických dat, 
ať již se jedná o zobrazení termínu, kdy stroj pracoval, rychlosti práce, výsevku, množství aplikovaného 
hnojiva, u postřikovače je možné zjistit, jaký byl zvolen profil, výška ramen nad porostem a další. Horsch 
Connect je dostupný pro secí stroje, přesné secí stroje a postřikovače.
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Loučíme se fotografií ze sadu nedaleko Českého Rudolce, kde 
jsme vysázeli nové stromy včetně kaštanovníku jedlého.

Budeme se těšit na setkání s Vámi při dalších příležitostech, tou 
nejbližší bude 16. června od 10 hod. tradiční jarní polní den ve 
Studené.

Focus 3 TD Pronto 6 DC model 2021 s HorschConnect

HORSCH Truck, do kterého 
bylo možné nahlédnout 
během celé akce, byl vybaven 
pulzními tryskami pro 
postřikovače Leeb a také 
výsevní jednotkou AirVac s 
podtlakovým dávkováním 
pro přesné secí stroje 
Maestro CV, RV a SV.

Joker 6 HD  je jediným z Jokerů, který jsme zde v Novinkách ještě 
nepředstavili. Diskový podmítač Joker HD zajistí mělké zpracování 
strniště po sklizni obilí až po zpracování půdy po kukuřici na zrno 
do hloubky 15 cm. Díky párovému uspořádání disků je zajištěna 
velká průchodnost i u dlouhých posklizňových zbytků. Kvalita 

na Jokeru HD větší průměr talířů – 62 cm. Podmítač je k dispozici v 
pracovních záběrech 5, 6 a 7 metrů. Stroj je vybaven pěchem 
dvojitým RollPackem, který se vyznačuje stabilní konstrukcí a je 
vhodný pro všechny typy půd.

práce roste se zvyšující se rychlostí. Oproti Jokeru CT a RT mají disky
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