VÝKONNÉ A PŘESNÉ SETÍ STROJEM FARMET EXCELENT
Powerful and precise sowing with machine Farmet EXCELENT

Michal NÝČ
Farmet a. s.
Summary: More than 700 ha have been established this year in the company AGROSEM Stěžery (district Hradec Kralové) in Eastern
Bohemia with seed drill Farmet EXCELENT Premium. It is a powerful drill, which set up stands quickly in different soil conditions. It
works very well on heavier soils too, where ensures, thanks to a precision depth leading of coulters, the required depth of sowing even
at higher working speeds.
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Souhrn: Více než 700 ha porostů založili v letošním roce v podniku AGROSEM Stěžery na Královéhradecku ve východních Čechách
secím strojem Farmet EXCELENT Premium. Je to výkonný secí stroj, který rychle a kvalitně založí porosty v rozmanitých půdních
podmínkách. Velmi dobře pracuje i na těžších půdách, kde je díky přesnému hloubkovému vedení radlic zajištěna požadovaná hloubka
setí i při vyšších pracovních rychlostech.
Klíčová slova: setí, secí stroj, radličkový systém, Farmet EXCELENT Premium

Více než 700 ha porostů založili v letošním roce
v podniku AGROSEM Stěžery na Královéhradecku ve
východních Čechách secím strojem Farmet EXCELENT
Premium. „Potřebovali jsme výkonný secí stroj, abychom
rychle a kvalitně založili porosty v rozmanitých půdních
podmínkách našeho podniku“ říká agronom Karel Novák.
Nároky na založení porostů jsou přitom v podniku velmi
vysoké. „Při pěstování plodin se zaměřuji na vysokou
intenzitu a to vyžaduje preciznost ve všech fázích vedení
porostu počínaje jeho zasetím. Letos máme výborně založené porosty a je předpoklad vysokých výnosů v příštím
roce. Cílově bychom chtěli dosáhnout u ozimých pšenic
výnosů přes 8 t/ha a u řepky nad 4,5 t/ha“ dodává Karel
Novák a pokračuje: „Špičkové výnosy nejsou samozřejmě
jen o secím stroji, ale je to i záležitost celkové úrovně
agrotechniky, hnojení a ochrany rostlin. Velmi významným faktorem je také volba vhodných odrůd. V ozimých
pšenicích sázíme pro příští rok na 6 odrůd, v řepce na 5
odrůd“. V osevním postupu v podniku AGROSEM Stěžery mají zastoupeny kromě ozimé pšenice a řepky i ozimý
ječmen, jarní ječmen, cukrovku, hrách, mák i proso. Na
mák se podnik dříve zaměřoval a pěstoval ho až na 200
ha. Nyní, kdy se ekonomika máku zhoršila, se pěstební
plochy této plodiny zmenšily a pro příští rok jsou plánovány na 30 - 50 ha. V letošním roce dosáhl podnik
AGROSEM Stěžery výborných výsledků a to navzdory
nepříznivé zimě, kdy část porostů vyzimovala. „V ozimé
pšenici jsme dosáhli průměru 6,8 t/ha, v jarní pšenici 7,8
t/ha, v ječmenu 6 t/ha. Rekordní byl výnos hrachu 5,6 t/ha
a velmi dobře vypadá i cukrovka, kde se pohybuje výnos z
dosud vyoraných ploch během září okolo 80 t/ha při cukernatosti 16,6 %“ říká agronom Karel Novák.
V podniku mají dnes již 6 strojů se značkou Farmet a do budoucna zvažují nákup dalších. S radličkovým
systémem setí má pan Karel Novák dlouholeté zkušenosti.
„S radličkou je nutné provádět setí do vyzrálé půdy. Při
dodržení této zásady nabízí radličkové setí výborně založené porosty s velmi dobrým plošným rozmístěním rostlin. Pěstovaná plodina má pak šanci na velmi slušný výnos“ sděluje Karel Novák. Letos se porosty podařilo založit velmi dobře i přes několik srážkových vln během sezóny setí. Vysoká výkonnost radličkového secího stroje
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umožnila zaset všechny plodiny v termínu a ještě s rezervou. Velmi dobře stroj pracuje i na těžších půdách, kde je
díky přesnému hloubkovému vedení radlic zajištěna požadovaná hloubka setí i při vyšších pracovních rychlostech.
Velmi dobře se proto secí stroj EXCELENT Premium
osvědčil třeba i při setí po cukrové řepě na těžších půdách.
Poprvé si letos vyzkoušeli ve Stěžerech aplikaci dusíkatého hnojiva Urea Stabil k ozimé pšenici přímo k osivu
během setí. Tato technologie se v minulých letech osvědčila již v jiných podnicích a zapadá do filozofie vysoké
intenzity pěstování, kterou ve Stěžerech prosazují. Setí
ozimů ukončili letos v podniku AGROSEM Stěžery
11.10. Přejeme do dalšího období příznivé počasí a při
příštích žních vysoké výnosy!

Agronom podniku Agrosem Stěžery Karel Novák (vlevo) a
Michal Nýč ze společnosti Farmet a.s. u secího stroje
EXCELENT Premium.
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Traktor New Holland se secím strojem Farmet EXCELENT Premium při setí řepky. Velkou předností secího stroje je přesné zajištění
požadované hloubky setí.

Secí stroj Farmet EXCELENT Premium nabízí výbornou kvalitu setí a vysokou produktivitu. Urovná povrch, zpětně
utuží půdu a obnoví kapilaritu, vytvoří seťové lůžko a zajistí přesnou hloubku setí.

Kvalitně zaseté porosty v podniku Agrosem Stěžery dávají
pravděpodobnost vysokých výnosů. Radličkové setí zajistí lepší plošné rozmístění rostlin.

Kontaktní adresa
Ing. Michal Nýč, Farmet a. s. Jiřinková 276, 552 03 Česká Skalice, Czech Republic
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