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Vážení zemědělci a příznivci zemědělstsví,

přinášíme Vám poslední letošní vydání Novinek ze Stagry. Především 
bychom Vám, našim zákazníkům, chtěli poděkovat za Vaši přízeň. 
Letošní rok byl pro nás plný výzev a novinek. Otevřeli jsme nové 
středisko ve Strakonicích, předvedli jsme napříč naším obchodním 
územím v rámci šňůr předváděček mnohé nové stroje od Horsche a po 
třech letech jsme Vás opět přivítali na naší tradiční ploše na výstavě 
Země živitelka v Českých Budějovicích. Zároveň jsme v letošním roce 
oslavili 30. výročí naší společnosti.

V tomto vydání naleznete shrnutí letošního roku od spolumajitelů            
Ing. Karla Dvořáka a Ing. Josefa Svobody, budete si moci přečíst reportáž 
z Podzimního polního dne naší společnosti, který se poprvé uskutečnil 
ve Strakonicích, představíme Vám plán akcí na příští rok a také 
představíme novinky od Horsche. Ač jsme v letošním roce neměli k 
dispozici mnohé stroje, které bychom vám mohli předvést či zapůjčit, v 
příštím roce budeme mít sklad obsáhlejší a rádi bychom vám zde 
některé stroje, které budou k dispozici, uvedli.

Co se podzimní sklizně týče, naše výnosy činily 40 tun u kukuřice, 50 tun 
u brambor (z konzumních jsme letos pěstovali odrůdu Antonia, z 
technických odrůdy Priamos a Eurostarch) a 2,7 tun u slunečnice, kterou 
tak budeme pěstovat i v roce 2023. Slunečnici jsme seli přesným secím 
strojem Maestro a sklizeń nám provedl pan Ing. Lukáš Kratochvíl. 
Ač nám začátek setí ozimů komplikoval déšť, nakonec se v naší oblasti 
počasí zlepšilo a zvládli jsme všechno zasít již do poloviny října. Poté 
jsme ještě aplikovali hnůj a digestát. První sníh u nás napadl v pondělí  
5. prosince a zdá se, že vydrží až do Štědrého dne.

Podzimní den 

Ve čtvrtek 20. října jsme uspořádali Podzimní polní den v 
novém středisku ve Strakonicích, konkrétně v Řepicích, 
které tím bylo oficiálně otevřeno. Středisko bude v novém 
roce již v plném provozu, zajišťujeme zde servis, jsou zde 
dostupné náhradní díly a v kanceláři je místo pro schůzky. 
V případě jakýchkoli dotazů ohledně střediska ve 
Strakonicích se můžete obracet na kolegy Bc. Jaroslava 
Alexu (+420  720 043 652) a Vojtěcha Ottu (+420 723 331 
252) , kteří mají středisko na starosti.
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Co se podzimního dne týče, nejprve jsme řekli několik slov na úvod, připili jsme si při příležitosti otevření 
nového střediska šampaňským a nechybělo ani hudební vystoupení v podání pana Razimy. Poté se již 
zájemci přesunuli na nedaleké pole, za jehož zápůjčku ještě jednou děkujeme panu Helmovi. Zde pak 
kolegové Jaroslav Alexa a Vojtěch Otta popsali stroje HORSCH a Jeantil. 

Ze strojů na zpracování půdy jsme představili Jokera 6 RT, který je v tomto novém provedení nyní k 
dispozici v záběrech 5, 15 (5 RT) 6, 15 (6 RT), 7, 15 (7 RT) a 8, 15 (8 RT) metrů. Talířový podmítač zvládne 
zpracovat půdu do hloubky pěti až patnácti cm. Díky zavěšení talířů (o průměru 52 cm) v párech, pracuje 
podmítač bez ucpávání. Joker je možné vybavit různými typy pěchů, před disky pak lze umístit smykovou 
Crossbar lištu pro urovnání seťového lůžka či nožový válec k rozmělnění strnisek řepky, slunečnice a 
kukuřice. V příštím roce bude nový model dostupný i ve 12metrovém záběru, v Česku budeme mít k 
dispozici demo stroj. Jokery 6 RT, 7 RT a 8 RT máme všechny skladem.

Z Terran jsme ukázali Terrano 6.3 GX, které se vyznačuje třířadým provedením v záběru 5,9 metrů. Terrana 
GX jsou dostupná buď v třířadovém provedení nebo čtyřřadovém provedení a vždy v záběrech 4 m (4,3 GX 
a 4.4 GX), 4,9 m (5,3 GX a 5,4 GX) a 5,9 m (6,3 GX a 6,4 GX). Terrana GX jsou určena pro mělkou podmítku a 
zpracování půdy do hloubky 25 cm, jsou vybavena radličkami TerraGrip s pružinovým jištěním proti 
kamenům s počáteční tuhostí 570 kg a dráhou propružení 30 cm. Stroje, které budeme mít skladem, budou 
vybaveny hydraulickým nastavením hloubky, čímž je zajištěno pohodlné ovládání z traktoru. Stroje, které 
máme a budeme mít skladem, jsou Terrano 4.3 GX s pěchem dvojitý RingFlex, 4.4 GX s pěchem SteelFlex,  
6.4 GX rovněž s pěchem SteelFlex.

Co se secích strojů týče, ukázali jsme náš oblíbený Focus – tentokrát ve čtyřmetrovém záběru, který je 
specialistou na setí řepky a meziplodin, nový model Pronta 6 DC včetně MiniDrillu, přesný secí stroj na setí 
kukuřice, slunečnice, řepky, cukrové řepy či sojových bobů Maestro 8.75 CV s centrálním zásobníkem, který 
disponuje zásobníkem na osivo o objemu 800 l a zásobníkem na hnojivo o objemu 3 000 l. Co se 
skladových secích strojů týče, na předvádění a na zápůjčky budou na jaře dostupná Maestra, ať již na 
polním dnu představená varianta s centrálním zásobníkem, tak i Maestro 8.75 CV s jednotlivými zásobníky 
pro jednotlivé řádky o objemu 70 litrů a rovněž zásobníkem na hnojivo o objemu 3 000 litrů. V tomto 
provedení bude k dispozici i varianta s vystřelovacím systémem AirSpeed Maestro 8.75 CX. Focusy by měly 
být do řepek dostupné v 6, 4 i 3metrové variantě. Ve Strakonicích jsme představili také mechanickou sečku 
Versa 3 KR, která je rovněž dostupná pro předvádění a zápůjčky.
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Z postřikovačů jsme ve Strakonicích ukázali pouze Leeb 4 AX s 
plastovou nádrží o objemu 3 800 l a pracovním záběrem 30 m. 
Leeby 4 AX budou dostupné i na jarní aplikace a rovněž bychom do 
poloviny dubna měli mít k dispozici samochodný postřikovač              
Leeb PT 8. 300, který bude vybaven rameny o záběru 24 metrů a 
plánujeme s ním demo šňůru napříč naším obchodním územím.

Ze strojů použitelných jak v ekologickém tak v konvenčním 
zemědělství jsme ukázali plečku Transformer VF v šestimetrovém 
záběrů, kterou máme vybavenou předním zásobníkem Partner, 
čímž můžeme během plečkování i přihnojovat. Ukázali jsme také 
prutové brány Cura ST ve 12metrovém záběru, s jejichž prací jsme 
letos na jaře byli velmi spokojeni, a to i ve vzrostlejších porostech. 
Brány Cura budou v novém roce u nás dostupné v záběrech 9, 12, 
15 metrů a budeme mít k dispozici i 24metrovou taženou variantu. 
Ve Strakonicích jsme představili také Finer 7 SL, který je určený k 
mělkému celoplošnému podříznutí do hloubky 4 cm. 

Od společnosti Jeantil jsme ukázali rozmetadlo hnoje                           
Jeantil EVR 18-14, které má nosnost 14 tun, parabolický tvar korby, 
čímž je redukováno zatížení dna. Šířka rozmetání je nastavitelná od 
6 do 16 metrů a díky velkým širokým pneumatikám potřebuje malý 
příkon a dobře jezdí i v mokrých podmínkách. Toto rozmetadlo a 
rovněž rozmetadlo o menším objemu EVR 16-12 EVR máme obě 
skladem.
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Fortis AS

Fortis AS je nový kultivátor od společnosti HORSCH. Zatím bude dostupný ve 
variantách 6 AS o záběru 5,6 metrů a 7 AS o záběru 6,7 metrů. Fortis se vyznačuje 
robustní 4řadou konstrukcí pro optimální urovnání a perfektní promíchání. Fortis 
může pracovat v hloubce od 4 do 30 cm. Výška rámu je 850 mm a rozteč radliček 
27 cm. Na výběr jsou jednoduchá nebo dvojitá opěrná kola, nastavení hloubky 
pomocí svorek nebo hydraulicky, mnohé varianty pakru, které mohou být pevné 
či hydraulicky předepnuté. Otáčení je možné jak na pakru tak na podvozku. Fortis 
má integrovaný posilovač trakce a jsou dostupné různé možnosti závěsů. 
Potřebný příkon je u 6 AS od 350 K a u 7 AS od 400 K. Pro mělkou práci do 
hloubky kolem 4 cm jsou vhodné radličky TerraCut.
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Slovo spolumajitelů
Ve Studené jsme letos měli sušší jaro až do začátku června. Potom pršelo dostatečně, v srpnu i v září více a 
vody bylo dost až do konce roku. Většina sklizňových prací proběhla v časnějších termínech. Sklidili jsme 
lepší průměrné výnosy – obilí 7 t, řepky 4 t, kukuřice 40 t, brambory 50 t. Kvalita krmné pšenice byla dobrá, 
potravinářské žito bez námele, řepka s dobrou olejnatostí a brambory s nižším obsahem škrobu než loni. 
Objemná krmiva jsme sklidili v dobrém množství i kvalitě. V užitkovosti jsme se posunuli na hranici 11 000 l 
mléka na dojnici.
Setí řepky jsme zahájili 1. srpna Avatarem do strniště jílku na senáž na 22 ha. A pokračovali jsme klasikou 
spočívající v kypření Terranem GX a setí Prontem. Setí řepky jsme ukončili Focusem do 31. srpna. 234 ha 
porostů řepky je v dobrém stavu. Focusem jsme následně zaseli ve Stagře a Jistuze 220 ha svazenky – po ní 
bude na jaře následovat kukuřice. 
Počasí a srážky nám umožnily setí ozimů od 25. září. Do poloviny října jsme ve Stagře a Jistuze zaseli 985 ha 
žita, pšenice a směsky žita Lesan s jílkem na senáž. Podmínky pro zpracování půdy a setí byly dobré. Stav 
porostů je dobrý.
Hodně jsme zkoušeli, poznávali a předváděli nové stroje – Cura, Transformer a Finer. Všechny tyto stroje 
HORSCH se vyznačují dobrými myšlenkami. Práce jednotlivých prutů Cury je při mělkém prokypření 
celoplošná, při opakování odplevelující a tolerantní ke kulturní rostlině i v pozdějších růstových fázích. 
Dobře zapraví hnojivo, kejdu nebo digestát. Zajímavá bude práce Cury v záběru 24 metrů. Prutové brány 
Cura budeme mít k připravené k zápůjčce i předvádění. 
Máme za sebou dobrý obchodní rok. Budeme dále pracovat na rozvoji naší obchodní sítě, abychom Vám 
byli blíže v našem obchodním území.
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Mistrovství Plzeňského kraje v orbě
V sobotu 8. října vystavovali kolegové Vojtěch Otta a 
Jaroslav Alexa na 1. otevřeném mistrovství 
Plzeňského kraje v orbě v Klatovech, které se konalo 
na školní farmě Střední školy zemědělské a 
potravinářské. Vystavovali zde secí stroj HORSCH 
Versa 3 KR, který je vybaven rotačními branami 
Kredo a je prvním mechanickým secím strojem od 
společnosti HORSCH.

Akce v roce 2023

V příštím roce se budeme těšit na setkání s Vámi na akcích, které již nyní máme naplánované.

Tradiční jarní polní den proběhne ve Studené 25. května, zatímco podzimní polní den se bude konat ve 
Strakonicích 26. října.

Všem obchodním partnerům a spolupracovníkům přejeme 
krásné vánoční svátky, mnoho osobních a pracovních 
úspěchů, ale především pevné zdraví v novém roce 2023.

Na stánku na Zemi živitelce budeme v termínu od 24. do 29. 
srpna a v příštím roce nás čeká také výstava Den zemědělce v 
Kameni v termínu 13. a 14. září.

V případě organizace dalších akcí Vás budeme včas informovat.

Během jara plánujeme předváděčku se samochodným postřikovačem Leeb 8.300 PT.

https://stagra.cz/
https://www.facebook.com/spolstagra/



