
NOVINKY ZE STAGRY č. 10

Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví,

po necelých třech měsících Vám přinášíme kulaté, desáté číslo 
Novinek ze Stagry. Při této příležitosti bychom rádi zmínili také 
to, že naše společnost STAGRA letos oslavila 30. výročí, což jsme 
v přítomnosti zaměstnanců oslavili 10. června v Jilemské 
hospůdce. Akci moderoval Jiří Gruntorád, nezapomenutelné 
taneční vystoupení předvedly děti z MŠ Kaliště a k hudbě a tanci 
zahrála kapela Second Service. 

Od konce května jsme v podnicích 
na Dačicku, Havlíčkobrodsku, 
Pelhřimovsku, Českobudějovicku, 
Tachovsku a Domažlicku, kde jsme 
nejprve zaseli přesným secím 
strojem HORSCH Maestro 
kukuřici, plečkovali plečkou 
HORSCH Transformer 6 VF. U nás 
ve Stagře jsme vedle kukuřice 
plečkovali také 20 ha porostů se 
slunečnicí.

Ve dnech 14. a 15. června navštívili kolegové Ing. Petr Kolman, Bc. Jaroslav Alexa a Ing. Václav Šedivý se 
svými zákazníky DLG Tage v Mannheimu. Nejprve 14. června navštívili statek Bensheimer, kde měl 
přednášku pan Michael Horsch a 15. června již účastníky čekala návštěva DLG Tage v Mannheimu, kde 
navštívili stánky HORSCH a N.U.Agrar. Za fotografie děkujeme Radimu Králi, Agriphoto.
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Reportáž z polního dne 16. 6. 2022

Hned následující den 16. června se ve Studené konal tradiční jarní polní den. Program začal představením 
letošního hospodářského roku a rozšířeného sortimentu strojů HORSCH Ing. Karlem Dvořákem. Poté jsme 
již popojeli na louku za obec Skrýchov, kde byly nejprve předvedeny v kukuřici a Vojtěchem Ottou podrobně 
popsány prutové brány HORSCH Cura 12 ST. Prutové brány nabízíme v záběrech 6,15 m (6 ST), 9,15 m (9 
ST), 12,2 m (12 ST), 13,7 m (13 ST), 15,2 m (15 ST) a 24,5 m (24 m). Na příští rok budeme mít k předvádění 
vedle Cura 12 ST i Cura 15 ST a Cura 24 ST. Prutové brány Cura se vyznačují tím, že každý prut má své 
vlastní odpružení a je na ně možné nastavit přítlak od 0,5 do 5 kg. 

Dále jsme pokračovali s předváděním postřikovačů, které představil Ing. David Adamec.  Všechny tři 
postřikovače, které jsme předvedli, byly zapůjčeny od našich zákazníků, za což jim děkujeme. Předvedli 
jsme HORSCH Leeb 4 AX v 30metrovém záběru, HORSCH Leeb 6 LT ve 24metrovém záběru a ze samochodů 
HORSCH Leeb 6.300 PT rovněž s rameny o záběru 24 metrů. Na příští rok máme objednány všechny výše 
zmíněné typy postřikovačů Leeb, včetně samochodů.

Dále jsme představili stroj určený k mělkému zpracování půdy, Finer 7 SL. Finer je kypřič s 4řadovou 
rámovou konstrukcí a radličkami o rozteči 15 cm. Řady jsou od sebe vzdáleny 50 cm. Při vybavení křídly s 
celkovou šířkou 22 cm je překryv 7 cm. Náš stroj je vybaven dvěma pružinami, což je výhodné zejména v 
těžších půdách. Vepředu jsou umístěna 4 opěrná kola, díky nimž stroj perfektně drží stabilitu a kopíruje 
povrch. Vzadu se pak nachází jednoduchý pěch RingFlex a 2řadý zavlačovač. Stroj je vybaven hydraulickým 
nastavením hloubky a hydraulickým přestavením agresivity zavlačovače. Striegel je možné v případě 
potřeby kompletně demontovat nebo lze odstranit pouze jednu řadu. Finer může být využit k předseťové 
přípravě, kdy se hloubka práce může pohybovat kolem 7 cm a pak k likvidaci plevelů, kdy k práci dostačují 
pouze přední opěrná kola a striegel. Pěch je v tomto případě možné demontovat. Finer 7 SL vyžaduje 
příkon přibližně 40 K na metr pracovního záběru, v této výbavě má hmotnost necelé 4 tuny.
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Poté již následovaly secí stroje Focus 6 TD a Avatar 6.16 SD, které představil Bc. Jaroslav Alexa. O Focusu, 
který je specialistou na setí řepky a meziplodin, jsme psali v minulém čísle a o Avataru se zmíníme ještě dál 
v těchto Novinkách.
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Pronto 6 DC

Následně jsme přejeli na další pole s kukuřicí, kde jsme předvedli plečku HORSCH Transfomer 6 VF. Světlá 
výška 660 mm zajistí možnost využití i v poměrně vzrostlých porostech kukuřice, řepy, sóje či slunečnice. Na 
konci jako obvykle následovala prohlídka porostů. Jeli jsme se podívat na řepku mezi obcemi Horní Němčice 
a Horní Meziříčko a následně jsme si prohlédli pšenici mezi Studenou a Horními Němčicemi. Po návratu do 
Studené čekalo na všechny občerstvení v podobě masa z grilu a také tombola

V termínu 22. - 23. června jsme se opět po roce zúčastnili 
školení v HORSCHI v Sitzenhofu. Středa byla zaměřena 
na secí stroje, viděli jsme nový model Pronta 6 DC a 3 DC, 
mechanickou sečku Versa 3 KR, kterou máme ve Stagře 
také k dispozici, Avatar 3 SD a 12. 25 SD, Focusy 3 TD s 
různými výsevními botkami a různým vybavením a také 
secí lištu Taro s předním zásobníkem Partner. Ve středu 
jsme se rovněž byli podívat ve výrobě.

Hned následující pátek 
17. června vystavoval 
Vojta Otta na 
Domažlicku na 21. 
polním dnu společností 
RWA Czechia s. r. o. a 
AGRO Staňkov a. s. na 
letišti ve Staňkově. 

Ve čtvrtek jsme měli sekci o 
elektronice ISOBUS a HORSCH 
Connect. Poté jsme přejeli na pole, 
kde byl předveden kypřič určený k 
mělké podmítce Finer 6 SL a Terrano 
3 FX, které bylo osazené radličkami 
TerraCut. Nové radličky TerraCut se 
využívají pro mělké, celoplošné 
zpracování půdy do maximální 
hloubky 8 cm. Křídla radličky o šířce 
40 cm je možné osadit špičkou LD 
nebo LD Plus a lze ji nasadit na 
všechny slupice TerraGrip. Plochý 
úhel náběhu radličky TerraCut 
zajišťuje bezpečný řezný účinek a 
nízký efekt míchání pro efektivní 
vysušení porostu nebo meziplodiny.

Avatar 12.25 SD
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Záveřečná část školení byla věnována prohlídce porostů. Nejvíce času jsme 
strávili u porostů sóje, která letos byla seta ve třetím dubnovém týdnu po 
kukuřici. Společnost nám při školení dělali brazilští zástupci Horsche, od nichž 
jsme se dozvěděli, že v Brazílii se většinou soja střídá s kukuřicí. Letosní 
porosty v Horschi byly sety stroji Maestro a Pronto a nebyly vůbec 
přihnojovány dusíkem. Na malých políčcích přímo před hlavní budovou byly 
vysety pokusy s řepkou v různých roztečích, obilniny a také bob.

www.stagra.cz
Za tým STAGRY
Ing. Tereza Kašparová
+420 602 223 179, tereza.kasparova@stagra.cz

Loučíme se fotografií se slunečnicí, která nám letos zdobí pole mezi 
obcemi Maršov a Heřmanec a dále u Českého Rudolce. Na souvratích je 
zaseta vedle kukuřice a bude sklízena na siláž, v Českém Rudolci ji pak 
míníme sklízet jako krmivo pro ptáčky.

Přejeme Vám dobré žně a budeme se na Vás těšit na Zemi živitelce v 
termínu  25. - 30. srpna, tentokrát opět na naší tradiční ploše číslo 216.

Ve Stagře jsme během června a července 
sklidili na senáže směs hrachu s jarní pšenicí 
a dvě seče jílku s žitem Lesan. Od druhé 
poloviny července jsme na loukách dělali 
seno a lisovali balíky. Pod řepky jsme 
rozmetali hnůj a vápenec. Žně u nás započaly 
první srpnový týden, kdy jsme vjeli do řepek, 
nyní již sklízíme i obilniny - žito a pšenici.

Koncem července jsme ve Studené začali s testováním secího stroje 
Avatar 6. 16 SD, kdy jsme si do strniště po směsce jílku s žitem Lesan 
zaseli 7,44 ha řepky u Sumrakova a 14 ha řepky u Matějovce. Avatar  6.16 
SD se vyznačuje pracovním záběrem 6 m, objem 2komorového 
zásobníku je 5000 l a objem 3složkového zařízení 270 l.  Stroj je vybaven 
secí botkou SingleDisc s meziřádkovou roztečí 16, 7 cm, průchodnost v 
řadě tak činí 33,4 cm. Na secí botku může být vyvinut přítlak až 350 kg. 
Stroj je vybaven mechanickým vypínáním půlzáběru a je vhodný k setí do 
nezpracované půdy, mulče i konvenčně zpracované půdy.  Řepka nám 
začala vzcházet po 5-6 dnech.
Od 3. srpna předvádíme Avatara u zákazníků. Začali jsme v Lesonicích, 
poté pokračovali v Kameni a Novém Městě na Havlíčkobrodsku, dále 
jsme přejeli na Pelhřimovsko a v druhém srpnovém týdnu jsme se 
přesunuli do jižních Čech a šňůru zakončíme v Čechách západních.

Zprovozňujeme středisko ve 
Strakonicích na adrese 
Řepice 164.  Do konce roku 
zde bude funkční servis a 
také sklad s náhradními díly. 

Hledáme servisního technika 
- diagnostika pro tuto 
provozovnu.
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