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Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví,

přicházíme s třetím vydáním letošních Novinek, kde se dozvíte 
informace o tažených postřikovačích HORSCH Leeb GS a také 
podmítačích Tiger MT, které jsme dosud plně nepředstavili. 
Zdokumentovali jsme také letošní ročník zemědělského agrosalónu 
Země živitelka a zhodnotíme i naše letošní žně. Nyní jsme ve fázi 
sklizně kukuřice, přípravných prací před setím ozimů a samotného 
setí. Práce nám však trochu komplikuje déšť.

Žně u nás začaly ve druhém srpnovém týdnu. V průměru jsme 
sklidili 3,8 tun řepky, 6,8 tun pšenice a rovněž 6,8 tun žita. 

Na fotografii vpravo je překládací vůz HORSCH Titan, který se 
vyznačuje objemem 34 m3, čímž jsou zaručeny nízké čekací 
prostoje. Objem překládacího vozu odpovídá jednomu nákladnímu 
automobilu, který je tak naložen najednou ve velmi krátké době. 
Titan je vybaven sklopným vyprazdňovacícm šnekem o půrměru 600 
mm a disponuje výkonem 18 tun za minutu, což odpovídá 1 000 
tunám za hodinu, Titan tak zvládne přeložit náklad během 90 
sekund. Díky konstrukci, která využívá jediného šneku, se snižuje 
poškození zrn na minimum. Titan je sériově vybaven teleskopickou 
nápravou. Jejím vysunutím se každé kolo přesune o 30 cm směrem 
ven. Šířka vozu se tak zvětší z 3 m na 3,56 m. Posílí se tím stabilita a 
sníží se tlak na půdu, protože kola vozu nejedou v kolejích traktoru.

Na letošním ročníku výstavy Země živitelka jsme Vás opět po třech letech rádi přivítali na naší tradiční ploše 
č. 216. Díky počasí a hotové sklizni jsme si ji letos užili mnohem více než loni, kdy kvůli dešťům ještě cca 
polovina úrody sklizena nebyla. Letos jsme vystavili nový model oblíbené sečky HORSCH Pronto 6 DC včetně 
MiniDrillu, sečku určenou k přímému výsevu HORSCH Avatar 6.16 SD, plečku HORSCH Transformer 6 VF, 
nožové válce HORSCH Cultro 6 TC, nesený postřikovač HORSCH Leeb 2.2 CS a HORSCH Finer 7 SL, který je 
určený k mělkému zpracování a likvidaci plevele.

https://stagra.cz/
https://www.horsch.com/cs/produkty/doprava/doprava/titan-uw
https://www.horsch.com/cs/produkty/seti/diskove-seci-stroje/princip-pronto
https://www.horsch.com/cs/produkty/seti/diskove-seci-stroje/avatar-sd
https://www.horsch.com/cs/produkty/hybridni-zemedelstvi/meziradkove-kultivatory/transformer-vf
https://www.horsch.com/cs/produkty/hybridni-zemedelstvi/prutove-brany/cultro-tc
https://www.horsch.com/cs/produkty/postrikova-technika/leeb/leeb-cs
https://www.horsch.com/cs/produkty/hybridni-zemedelstvi/prutove-brany/finer-sl
https://nu-agrar.cz/
https://www.zscr.cz/
https://www.horsch.com/cs/home
https://www.jeantil.cz/
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V průběhu září jsme předali zákazníkům několik tažených postřikovačů. Jednalo se jak o Leeby 4 AX, tedy o 
ekonomičtější variantu postřikovačů s pracovní výškou 50 cm od cílové plochy a tryskami umístěnými 50 cm 
od sebe, jakož postřikovače 4 LT a 6 LT, tedy tažené postřikovače s nádržemi o objemu 4 a 6 kubíků. Tyto 
postřikovače mají trysky rozmístěné po 25 cm a jsou tak schopné pracovat ve výšce do 30 cm od cílové 
plochy. V září jsme také v západních Čechách předali postřikovač Leeb 8 GS. 

Leeb GS je dostupný s objemy nádrží 6 000, 7 000 a 8 000 litrů. Nádrž postřikové jíchy je z nerezu, 
oboustranně svařovaná a má nízké těžiště. Tvar nádrže je optimalizovaný pro výplach a pro dopravu. Dráhy 
vedení hadic jsou optimalizované a redukují délku hadic na minimum. 
Závěs ramen je v paralelogramové konstrukci, je hydraulicky odpružen a zajišťuje dobré tlumení. Geometrie 
závěsu umožnila umístit ramena do těsné blízkosti nápravy, kde jsou vedena nejklidněji. 
Ramena se vyznačují automatickým naváděním Leeb BoomControl – nahoře se nachází senzor úhlu, vzadu 
je gyroskop a na ramenech ultrazvukové senzory – to vše vyhodnocuje pohyb stroje a vzdálenost od 
porostu, informace se předávají do softwaru, který je dále předává na dvě pneumatické pístnice, které 
ramena neustále vyvažují. Zároveň díky umístění trysek v rozteči 25 cm zvládá postřikovač výšku práce do 
30 cm od cílové plochy, což výrazně snižuje úlet a výpar postřikové kapaliny. 
Světlá výška postřikovačů Leeb GS činí 85 cm, spodek stroje je hladký, a tudíž šetrný k vzrostlým plodinám. 
Díky optimalizovanému těžišti a štíhlé konstrukci postřikovače je umožněn rejd až 28 °. 
Výkon čerpadel CCS (continual cleaning system) a CCS Pro činí 1 000 l/min. Systém CCS, tedy systém 
průběžného vnitřního výplachu, zahrnuje hydraulicky poháněné odstředivé čerpadlo (1 000 l/min) a 
dodatečné pístové membránové čerpadlo pro nepřetržité vnitřní čištění. Jedná se o rychlý proces čištění 
bez nutnosti vystupovat z kabiny. Principem je oplach a výtlak místo ředění. Přídavné výplachové čerpadlo 
tlačí čistou vodu do rozvodů a hlavní čerpadlo ji hned odsává a vytlačuje tím zbytkovou postřikovou 
kapalinu tryskami z vedení. Rozdíl mezi systémy CCS a CCS Pro pak spočívá v tom, že v systému CCS je 
ovládání manuální, zatímco v CCS Pro jsou systémy řízeny elektronicky a disponují automatickými 
programy mytí. Pracovní záběr postřikovačů GS může být v rozpětí od 18 do 45 metrů. 

Koncem září jsme na Českobudějovicku předali zákazníkovi 
kombinovaný kypřič Tiger 4 MT. Tigery jsou kypřiče, které jsou 
vhodné do velmi těžkých půd, mají robustnější rám než Terrana 
a postupně zpracovávají půdní profil s prokypřením až do 
hloubky 35 cm. Tigery jsou skvělé alternativy k pluhu, při 
podobné práci jsou schopné uspořit až 20 % nafty oproti pluhu. 
Tiger MT přitom disponuje dvěma řadami radliček a dvěma 
řadami disků. Tiger je vhodný v použití i po kukuřici na zrno, 
slunečnici, po polehlém obilí a meziplodinách, ke zpracování luk 
a pastvin a půd ležících ladem. Nosičem radliček jsou pracovní 
orgány TerraGrip, které mají tuhost 770 kg a výšku zdvihu 28 
cm. Dvouřadový DiscSystem se vyznačuje průměrem talířů 68 
cm pro spolehlivé řezání a míchání těžko zpracovatelných 
posklizňových zbytků. 

https://www.horsch.com/cs/home
https://www.horsch.com/cs/produkty/postrikova-technika/leeb/leeb-ax
https://www.horsch.com/cs/produkty/postrikova-technika/leeb/leeb-lt
https://www.horsch.com/cs/produkty/postrikova-technika/leeb/leeb-gs
https://www.horsch.com/cs/produkty/postrikova-technika/leeb/leeb-lt/stupen-vybavy
https://www.horsch.com/cs/produkty/zpracovani-pudy/kultivator/tiger-mt
https://stagra.cz/
https://www.facebook.com/spolstagra/


V minulém čísle Novinek jsme Vás informovali o našem testování secího stroje Avatar 6. 16 SD, který je 
určený i pro přímé setí. V průběhu srpna jsme jak u nás ve Stagře tak u zákazníků napříč naším regionem 
vyzkoušeli setí řepky a meziplodin. Zde bychom rádi ukázali výsledky. 
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Řepka 3 týdny po zasetí, Studená Směs meziplodin 4 týdny po zasetí,
Písecko

Směs meziplodin 11 dní po výsevu, Strakonicko

Ve Stagře jsme od poslední třetiny srpna seli meziplodinu svazenku celkem na 120 ha, kam pak na jaře 
přijde silážní kukuřice. Nejprve jsme seli Focusem 6 TD a od 2. září novým modelem Pronto 6 DC.

Nalevo: svazenka setá Focusem 6 TD, 3 týdny po zasetí
Napravo: setí svazenky novým modelem Pronto 6 DC
Dole: Focus 4 TD pri setí řepky na Domažlicku

Letos jsme měli k dispozici Focus 4 TD, se kterým se 
udělaly předváděčky při setí řepky na Domažlicku a 
Strakonicku. Focus 4 TD má 2komorový zásobník o 
objemu 5 000 l (40 : 60), objem třetího zásobníku 
MiniDrill G&F je 400 l. Co se jednotlivých sekcí týče, 
nejprve jsou umístěné radličky TerraGrip (14 ks), 
které slouží k prokypření v pásu před osivem a k 
uložení hnojiva, následují klenuté talíře, které 
mohou pracovat podle potřeby buď urovnávacím 
způsobem nebo hrůbkotvorně, poté pneumatikový 
pěch utuží před výsevem a následně sejí botky 
TurboDisc. Rozteč kypření a setí řepky je 30 cm. 

https://www.horsch.com/cs/produkty/seti/diskove-seci-stroje/princip-pronto
https://www.horsch.com/cs/produkte/saemaschinen/streifenbearbeitung/focus-td
https://www.horsch.com/cs/produkte/saemaschinen/streifenbearbeitung/focus-td
https://www.horsch.com/cs/produkty/seti/diskove-seci-stroje/avatar-sd
https://www.horsch.com/cs/home
https://www.facebook.com/spolstagra/
https://stagra.cz/


Od poloviny září sklízíme kukuřici, která byla seta v průběhu dubna 
přesnými secími stroji HORSCH Maestro 8 CV s podtlakovým způsobem 
dávkování a HORSCH Maestro 8 CX s přetlakovým, tedy vystřelovacím 
způsobem dávkování. Některé porosty jsme letos proplečkovaly plečkou 
HORSCH Transformer 6 VF a někam jsme vjeli i prutovými branami 
HORSCH Cura 12 ST, kde jsme jejich přínos ocenili i ve vzrostlejších 
rostlinách. Výnosy nám činí kolem 40 tun/ha. Na některých místech byla 
kukuřice v červnu poškozena kroupami a kolem Olšan byly také některé 
porosty poničené divokou zvěří. Secí stroje HORSCH Maestro 8 CV i CX 
máme skladem, tedy budou na příští sezonu k dispozici. Na jaře budeme 
mít také dostatečnou zásobu prutových bran Cura ať již v 9, 12, 15 či 
24metrovém záběru.

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

Loučíme se fotografií rybníku " Pod Trojmezím", který se nachází na 
trojmezí obcí Horní Němčice, Horní Meziříčko a Jilem. 

Zároveň Vás Srdečně zveme na 1. otevřené mistrovství Plzeňského 
kraje v orbě v Klatovech, které se bude konat tuto sobotu 8. října od 
10 hod. v Klatovech (Školní farma Na Zemědělce Střední školy 
zemědělské a potravinářské v Klatovech, GPS: 49. 39444 13. 31919) a 
budou zde vystavovat kolegové Vojtěch Otta a Jaroslav Alexa.

HORSCH Cura 24 ST

HORSCH Maestro 12 CV při setí řepky Řepka setá Maestrem 12 CV na rozteč 50 cm 

Další pozvání je na Den společnosti Stagra, který se bude konat poprvé v novém středisku ve Strakonicích 
ve čtvrtek 20. října od 10 hod. na adrese Řepice 164. 

Přesné secí stroje Maestro lze využít i k setí dalších plodin. Ve Stagře jsme si letos poprvé zaseli slunečnici, 
přesné jednocení je vhodné pro setí cukrovky, sóje, čiroku či řepky. Stroje Maestro CV se vyrábí 8řadovém, 
9řadovém a 12řadovém provedení. Stroj ve 12řádkovém záběru jsme letos předali na Českobudějovicku. 
Maestro 12 CV má rozteč 50 cm – tedy 12 řádků např. pro setí řepky a zároveň disponuje přestavbovou 
sadou, kdy se dá změnit na 8řádek s roztečí 75 cm. Každý ze zásobníků má objem 70 l a centrální zásobník 
na hnojivo má objem 3 000 l.

HORSCH Cura 15 ST

https://www.horsch.com/cs/produkty/hybridni-zemedelstvi/meziradkove-kultivatory/transformer-vf
https://www.horsch.com/cs/produkty/hybridni-zemedelstvi/prutove-brany/cura-st
https://www.horsch.com/cs/produkty/presne-seci-stroje/maestro/maestro-cv/cx
https://www.horsch.com/cs/produkty/presne-seci-stroje/maestro/maestro-cv/cx
https://mapy.cz/turisticka?q=%C5%99epice%20164&source=addr&id=11491746&ds=1&x=13.9287959&y=49.2717129&z=17&base=ophoto
https://stagra.cz/
https://www.facebook.com/spolstagra/



