
moderná mechanizácia v poľnohospodárstve30 4/2015

Venujú sa živočíšnej aj rastlinnej výrobe. 
Chovajú kravy bez trhovej produkcie mlieka 

(asi 190 dobytčích jednotiek) a ošípané na vý-
krm (asi 90 dobytčích jednotiek).

V rastlinnej výrobe pestujú obilniny (pše-
nicu, jačmeň), repku, trávy na osivo, liečivú 
plodinu ostropestrec mariánsky aj energetickú 
vŕbu. Kvalitnejšie pôdy okolo rieky Nitry patria 
repe cukrovej.

Spomenuté ilimerizované pôdy, ako nám 
povedala pani Obžerová, sa prezývajú aj ako 
„minútové pôdy“. Znamená to vraj to, že tre-
ba veľmi rýchlo (v minúte) vystihnúť čas na 
vykonanie spracovania pôdy, prípadne sejby. 
Z veľmi vlhkej pôdy sa vo veľmi krátkom ča-
se stane suchá, vytvárajúca zhutnené hrudy, 
ktoré je veľký problém rozdrviť. Práve pri 

tomto neduhu im veľmi pomáha nový podmie-
tač Pöttinger TerraDisc 5001 T. Je to plone-
sený sklopný diskový podmietač so záberom
5 m. Ako sa vyjadril pán Obžera, ktorého sme 
zastihli pri spracovávaní „minútovej pôdy“: 
„Máme ho len od augusta, ale môžem povedať, 
že nám veľmi pomohol. Minuloročné septem-
brové počasie bolo veľmi nepríjemné a vlhké. 
S našimi starými diskmi by sme sa do pôdy vôbec 
nedostali. Nový TerraDisc urobil perfektnú prácu. 
Po dvoch prediskovaniach išla už len sejačka. 
Bez neho by sme tento rok repku ani nezasiali 
...“. Pán Obžera okrem toho ocenil jednoduchú 
obsluhu stroja a možnosť nastavenia pracovnej 
hĺbky priamo z kabíny traktora. Tiež sa mu páči 
uloženie diskov v dvojradových šikmých guľo-
vých ložiskách so 6-násobným kazetovým tes-

nením. Sympatické mu je v neposlednom rade 
aj pomerne rýchle sklopenie z prepravnej po-
lohy do pracovnej a naopak. Agregujú ho s 215 
koňovým traktorom.

Okrem podmietača už od Pöttingeru vlast-
nia aj samozberací voz a lis na guľaté balíky. Vo 
výhľade je zhrabovač a žacie stroje ...

 Pripravil: Milan Rada
 Naše pole

Jednou z konateľov ZIHEKU-AGRI spol. s r.o., so sídlom v Zemianskych 
Kostoľanoch (okres Prievidza), je Ing. Mária Obžerová. Poľnohospodárskou 
prvovýrobou sa zaoberajú od roku 2000. Obhospodarujú 600 hektárov, z čoho 
220 ha sú TTP a zvyšok pripadá na ornú pôdu. Zložením sú tieto pôdy prevaž-
ne ťažké a stredne ťažké, ale aj ilimerizované (ílovité, oglejené). V okolí rie-
ky Nitry sú nivné, úrodné.

Spokojnosť s podmietačom Pöttinger
TerraDisc 5001 T
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