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Land Technologies
na TechAgro a CDP
Dvory 2018
TechAgro v Brne patrí k najvýznamnejším
poľnohospodárskym výstavám v strednej
Európe a nie nadarmo sa jej hovorí aj malá
Agritechnica. Land Technologies s.r.o. sa už
po druhý krát, ako jedna z mála slovenských
firiem, zúčastnila so svojou expozíciou postrekovačov AGRIFAC, ktorých importérom je aj pre
Českú republiku.
V porovnaní s rokom 2016 sa naša expozícia
nachádzala na vonkajšej ploche. Počas piatich dní krásneho počasia sme práve tu mohli
postrekovače roztiahnuť a cítiť sa ako pod krídlami CONDORA. Prezentovaný bol už známy
CONDOR Clearance plus s variabilnou svetlou
výškou 2 m a šírkou 225-300 cm. Najväčším
lákadlom však bol CONDOR ENDURANCE
s 8000 litrovou nádržou a ramenami 36 m. Tento obor lákal svojimi rozmermi a úctyhodnou
výkonnosťou. Tešíme sa, že v tomto roku na
Slovensku zvyšujú efektivitu rastlinnej výroby
už dva stroje v Majcichove a Malackách. Počas
výstavy sa expozícia tešila veľkému záujmu
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odbornej i neodbornej verejnosti z Čiech ale aj
zo Slovenska.

Endurance ku ktorým sa pridal aj ich menší brat
v podobe ťahaného postrekovača MILAN.

Ako už bolo publikované v odborných periodikách na TechAgro došlo 10.4.2018 aj
k slávnostnému podpisu zmluvy o obchodnom zastúpení medzi spoločnosťou FARMET
a Land Technologies, kde si vzájomne podali
ruky Ing. Oľga Lajdová, CSc, MBA a Ing. Karel
Žďárský.

Skúsenosti s technikou SUMO boli prezentované sejačkou SUMO DTS 6, strniskovými
bránami STRAKE 6 a kombinovaným kypričom
TRIO 3.

Počas poľných dní počasie vyšlo.
Dnes možno povedať, že história Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou sa
začala písať už v roku 2012. Tento rok sa plocha výstavy opäť zväčšila a pribudli aj ďalšie
expozície. Land Technologies sa prezentovala po prvýkrát s novými farbami na výstave
takéhoto formátu na Slovensku.
Predstavili sme rozsiahlu expozíciu strojov
FARMET, ktorá pozostávala z diskového podmietača SOFTER 6 PS, kompaktora KOMPAKTOMAT K600 PS, radličkového podmietača
FANTOM 800 PRO a sejačky FALCON 6 PRO.
Významnú pozornosť prilákali postrekovače.
Podobne ako na TechAgre sme prezentovali
dvojicu CONDOR ClearancePlus a CONDOR

Pozornosť lákala aj cisterna GARANT
Kotte, špeciálne upravená na prevoz DAMu
a miešanie močoviny. Z mulčovacej techniky
mohli návštevníci vidieť lesnú frézu ZANON
TNDT 2500 s vidiovými hrotmi a mulčovač
FALC Agila 5000.
Expozíciu uzatváral trojnápravovný príves HW
240 od nemeckého výrobcu CONOW.
Na stretnutie v Dvoroch nad Žitavou sa tešíme
opäť v júni 2019.
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SUMO DTS
SUMO DTS naberá
naplno skúsenosti aj
v tomto roku.
Po úspešnom ukážkovom turné na jeseň 2017
prichádza čas, kedy budeme môcť hodnotiť
a porovnávať porasty repky a hustosiatych
ozimín založených sejačkou SUMO DTS 6.
Skúsenosti sme sa snažili naberať skutočne
v extrémnych podmienkach, aby sme otestovali čoho všetkého je sejačka schopná a koľko „vydrží“. Ale vyskúšali sme si aj sejbu po štandardnej príprave. Výsledkom je, že do sejby ozimín
už zasiahla sejačka DTS 9 s prihnojovaním
v PoľnoSME Palárikovo, DTS 4 s prihnojovaním
v AGREV s.r.o. Veľký Krtíš, DTS 6 s prihnojovaním v PŠD Krakovany ako aj verzie DTS 6 bez
prihnojovania v PROCHEMA Modra a PD Preselany. Spoločne sa touto technológiu založilo
viac ako 5000 ha repky a hustosiatych obilnín.
Viackrát sme zhodnotili, že sejačka SUMO DTS

DTS 9 s prihnojovaním už pracuje
v PoľnoSME Palárikovo.

má oproti štandardným sejačkám obrovský
benefit pre agronóma. Tým je možnosť výberu
a alternatíva, keď už sú “vysoké termíny”. DTS
je schopná siať vo všetkých technológiách:
konvenčnej, minimalizačnej alebo pásovej
(StripTill). Príkladom je sejba pšenice priamo
po silážnej kukurici, keď je veľmi málo času
na štandardnú prípravu. Výborne sa sejačka
osvedčila pri sejbe repky, kde je časovo veľmi
náročná hĺbková príprava pre dosiahnutie kolovitého koreňa. Ponechať pôdu spracovanú dl-

Chcete si vyskúšať stroj vo vašich podmienkach?

Kontaktujte nás: Ing. Jiří Heczko, PhD, 0905422391, heczko@landtechnologie.sk

hšie obdobie pred sejbou je neuveriteľná strata
vody. Často zaznie „Zaprší?“
Porasty repky boli zvyčajne siate priamo do
strnísk jačmeňa, pšenice alebo po plytkej podmietke tanierovým náradím prípadne strniskovými bránami. Obilniny boli siate bez prípravy po zbere sóje, slnečnice, silážnej kukurice
alebo aj priamo po pšenici.
Spustenie DTS 9 prebehlo aj za asistencie kolegov
z Anglicka.

s prirodzenou kapilaritou a navyše aj umiestniť
štartovaciu dávku hnojiva.

Porast pšenice siaty do strniska po slnečnici.

Sme presvedčení, že ani jeden zo založených
porastov nebude zaostávať za už zaužívanými
spôsobmi prípravy a sejby. V kalkulácii
nákladov na založenie porastu sú zväčša zaznamenané finančné úspory na úrovni až 40%
a čoraz dôležitejšie úspory času až 50% na
plochách siatych priamo do strniska alebo
len po plytkej podmietke. Hlavnou výhodou je,
že šetríme vodu, ktorá bude, ako sa zdá vzácna, aj v tejto sezóne. Dnes už možno použiť
zovšeobecnenú myšlienku “Pohni 1 cm pôdy
a 10 mm vody máš preč”. Technológiou DTS
sme schopní spracovávať pôdu len v pásoch
a tým zabezpečiť priestor pre rast koreňov a
zároveň zanechať pôdu v prirodzenom uložení

Srdcom sejačky DTS sú jej nezávislé výsevné
sekcie na paralelograme, schopné kopírovať
všetky terénne nerovnosti a tak dodržať nastavenú hĺbku sejby. Týmto spája výhody precízneho uloženia osiva radličkových sejačiek
a výbornú kopírovaciu schopnosť diskových
sejačiek. Pracovné orgány DTS sú: predné

Repka siata v riadkoch na 15cm v porovnaní
s repkou na 33 cm.

tanierové vodiace krojidlo, hĺbková radlica
pracujúca až v hĺbke 25 cm a vytvárať priestor pre rast koreňov, výsevné pätky so sejbou
do dvojriadkov, zahrňovacie disky a prítlačné
kolesá vyplnené a doťažené penou.
Teší nás, že v tomto roku už pracuje na Slovensku 6 strojov typu DTS, ktorých majitelia sú
presvedčení o správnosti svojho rozhodnutia
a poskytujú svojimi strojmi aj služby.

Ozimná repka siata priamo po podmietke jačmeňa
v MVL Agro Bánovce.
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AGRIFAC

AGRIFAC Condor Endurance = extrémny
výkon, dlhšie nasadenie, vyššia výkonnosť

Výkonnostný obor
Agrifac Endurance
8000 už druhý
na Slovensku
Manažér rastlinnej divízie akciovej spoločnosti First Farms Soren G. Nielsen a hlavný
mechanizátor Peter Švorec sa s nami podelili
so skúsenosťami s ich novým samohybným
postrekovačom AGRIFAC Condor Endurance.
Tento výkonný obor má všetky Plusy štandardného Condora, je však väčší a preto aj výkonnejší. Je to najmä vďaka 8000 litrovej nádrži
a veľmi rýchlemu nasávaniu. Na Slovensku je
to už druhý Endurance. Jeden je na Farme Majcichov a druhý tu, v Malackách.
Prečo sa rozhodli práve pre tento stroj, vysvetluje pán Švorec: „Mali sme tu na porovnávanie
postrekovače od viacerých výrobcov a tento
vyšiel na základe požadovaných parametrov
jednoznačne najlepšie. Predchádzala tomu aj
dobrá skúsenosť so službárom pánom Findorom z firmy AGRO-FERMAT s.r.o., ktorý nám
strojom AGRIFAC robí služby. Hlavné atribúty
pre mňa boli nasledovné: presné kopírovanie
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Chcete si vyskúšať stroj vo vašich podmienkach?

Kontaktujte nás: Ing. Ján Lajda, 0907 217 452, lajda@landtechnologies.sk

AGRIFAC Condor Endurance je vybavený
systémom HydroFillPlus.

Unikátny HighTechAirPlus
vyvinutý firmou Agrifac

porastu ramenami a ich stabilita, ergonomické
pracovisko pre vodiča, jednoduchosť obsluhy
stroja a v neposlednom rade dômyselná stavba podvozku StabiloPlus. Veľkou výhodou je aj
vysoká svetlá výška 125 cm.

„Bol som vo výrobných závodoch viacerých
výrobcov postrekovačov a mám taký pocit, že
AGRIFAC veľmi úzko spolupracuje so svojimi
partnermi. Najrôznejšie požiadavky zákazníkov
díleri posúvajú priamo na vývojové oddelenie
závodu a tam ich operatívne riešia. Je to veľmi
krátka cesta od farmára k fabrike, ale aj naopak, od fabriky k farmárovi,“ spokojne konštatuje
pán Nielsen.

Pán Nielsen dodáva: „Dôvod stability ramien
je skutočnosť, že sú masívne a voľne uložené.
Agrifac má oceľové ramená a vďaka ich masívnosti a rúrkovému tvaru predpokladám ich dlhú
životnosť. Tieto ramená sú dimenzované na
záber 54 m a skrátené sú na 36 m.“
Jednou z kľúčových požiadaviek je objem
hlavnej nádrźe 8000 l. Rýchle napĺňanie je zabezpečené silným čerpadlom s výkonom 1500
l.min-1 a je riadené počítačom. Naplní presne
toľko, koľko potrebuje
„Po žatve, alebo pred sejbou chceme vyskúšať
striekať 80 litrov vody na hektár. Jedna nádrž
nám potom vystačí na 100 hektárov,“ hovorí
pán Nielsen. Je to možné aj vďaka špeciálnym
dýzam s prímesou vzduchu HighTechAirPlus,
ktoré sú v tomto prípade od seba vzdialené
37,5 cm. Vďaka tomu je úplné prekrytie postrekových kužeľov aj pri nízkej výške ramien
nad porastom (35 - 40 cm) a to aj pri rýchlosti 17 – 25 km.h-1. Systém snímania porastu
StrictHeightPlus je vybavený 12 senzormi.

„Pri výbere stroja si vždy všímame predovšetkým pohotovosť servisu predajcu. Servis firmy
Land Technologies, predajcu strojov AGRIFAC
je pohotový, operatívny, a hlavne odborne zdatný. To bol tiež veľmi silný argument pre ...“, hovorí Peter Švorec. „Tiež dôležité bolo aj dôkladné
a detailné školenie vodičov ešte pred dodávkou
a spustením stroja.“

MAGAZÍN

FARMET

Výhradné zastúpenie v “modrej
rovnošate”.
Farmet a. s. je česká strojárenská spoločnosť
s tradíciou od roku 1992. Výrobný program
je rozdelený na 2 divízie. Divízia poľnohospodárskej techniky sa špecializuje na vývoj a
výrobu poľnohospodárskych strojov na spracovanie pôdy a sejbu. Divízia Oil & Feed Tech
je dodávateľom technológií pre spracovanie
olejnatých semien a extrúzie krmív.
Land Technologies s.r.o. sa stala výhradným
zástupcom značky Farmet pre Slovensko na
veľtrhu TechAgro Brno v apríli 2018. Prakticky
ihneď po podpise zmluvy, sme rozbehli našu
ideu priblížiť techniku Farmet našim farmárom
priamo na ich polia a to formou praktických
ukážok. Už na poľnej výstave v júni v Dvoroch
nad Žitavou, si mohli naši zákazníci rezervovať prvé termíny ukážok. Vynikajúci štart malo

Chcete si vyskúšať stroj vo vašich podmienkach?

Kontaktujte nás: Ing. Dalibor Chropeň, 0903 232 626, chropen@landtechnologies.sk

diskové náradie Softer 6 PS, ktoré predviedlo
perfektne spracovanú pôdu po zbere zelenej
raže. Rýchlym nástupom letných žatevných
prác, sme na prvé podmietky nasadili novinku
v sortimente, a to radlicový podmietač Fantom 800 PRO. Dôležitým medzníkom však
bol prezentačný Deň techniky Farmet 8.augusta 2018. Veľmi horúce a suché počasie
dalo zabrať v príprave organizácie dňa, ako
aj samotnej technike Farmet. Tá však nikoho
nenechala na pochybách, že stroje Farmet
vedia zvládnuť aj také extrémne podmienky.
Na neďalekom pozemku boli postupne predvedené stroje na základné spracovanie pôdy:
5 radový kultivátor Verso 8 PS a kombinovaný
stroj na predsejbovú prípravu osivového lôžka
Kompaktomat 6 PS. Spracovanie strniska po
zbere repky so vzídeným výmrvom, nebolo
žiadnym problémom pre podmietače Softer 6
PS, Triolent 470 PS a Fantom 650 PRO. Stroje boli prezentované v rôznych pracovných
hĺbkach pre posúdenie kvality spracovania.
Milým prekvapením bolo pre návštevníkov
predvedenie novinky v podobe kombinovaného
disko-dlátového kypriča Triton 450 PS. Tento

„mladík“ v sortimente nič nenechal na náhodu a naplno ukázal to, prečo bol dômyselne
skonštruovaný. Hĺbkové kyprenie zastupoval
dlátový kyprič Digger 3, ktorý má veľmi unikátny systém istenia radlíc, nezávisle v dvoch
radoch. Ale Farmet to nie je len spracovanie
pôdy, to sú aj sejacie stroje Falcon, ktoré svojou modularitou a rôznorodosťou výbavy sa
radia medzi špičkové stroje vo svojej kategórii. Sejačka Falcon 6 PRO Fert+, vybavená do
tých najťažších podmienok, sa predviedla a
na svojej „premiérovej“ jazde zasiala pokusnú pšenicu v medziriadkovej vzdialenosti 150
mm. Vďaka svojej výbave, môže sejačka Falcon osloviť širokú farmársku verejnosť pre rôznorodé využitie v každej pestovateľskej technológii. A práve Falcon nastúpil na ukážkové,
veľmi skoré výsevy ozimnej repky aj u našich
zákazníkov, kde zasial cca 200 ha v suchých
a prašných podmienkach. Po obhliadkach porastov s odstupom 10-14 dní, sú porasty veľmi
sľubne založené a vyrovnané.
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Mulčovanie bude tento rok kľúčové

Deficit zrážok v tom správnom čase sa v minulom roku podpísal pod zníženie úrod kukurice.
V tomto roku zrážky prišli v pravý čas a keď
sa pozrieme na polia, kukurica ich dokázala
naozaj krásne zužitkovať. Zapravenie veľkého
množstva pozberových zvyškov bude dozaista
o čosi zložitejšie a bez mulčovania sa to nezaobíde. Likvidácia kôrovia je podstatná najmä
kvôli víjačke kukuričnej, ale aj z hľadiska rovnomernej distribúcie pozberových zvyškov po poli
a tým ľahšieho rozkladu.

Taliansky výrobca FALC má vo svojom výrobnom programe veľmi obratné a kvalitné
mulčovače sklopné na trojbodovom závese
v záberoch 5 a 6 metrov. AGILA 5000/P je 5
metrové prevedenie sklopného mulčovača
s hmotnosťou 2560 kg a potrebou príkonu
160 koní. Jejho väčší brat KRONOS 6000/P
má o meter záberu viac, hmotnosť 3250 kg
a potrebu traktora od 200 koní. Pre priaznivcov
zberu kukuričného kôrovia výrobca ponúka
stroj FAST so záberom 4,8 m a možnosťou riadkovania.

Rotačné pluhy sú stroje, o ktorých sa tiež už
čosi popísalo v našich periodikách. Stroje typu
FREELAND alebo FALCLAND fungujú tam, kde
sa už so štandardným pluhom nedostanete či
už z hľadiska sucha alebo vlhka. Radličky sú
vyvinuté na oba extrémy.
FALC má vo svojom portfóliu aj sortiment
menších strojov vhodných do rôznych podmienok, ako sú rotačné brány, prekopávače,
pôdne frézy a mulčovače vhodné najmä pre
zeleninárov.

Spojte prípravu, hnojenie a prísev do jednej operácie

Áno, je to možné. Značka APV sa zaoberá
výrobou malých rozmetadiel ako aj veľkoobjemových a výkonnejších výsevných mechanizmov. Svojou konštrukciou a rozmermi sú tieto
stroje ľahko prispôsobiteľné pre všetky značky.
Hlavne kypričov, sejačiek a techniky všeobecne na slovenskom trhu, kde je požiadavkou
so súčasnou operáciou vykonávať aj sejbu
napríklad medziplodín, alebo aplikáciu hnojív,
prípadne mikrogranulátov. Okrem toho sa firma špecializuje na výrobu strojov na: prísev
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tráv, obnovu pasienkov a stroje pre rozrušenie
pôdneho prísušku.
Produkty APV sa vyznačujú
•
•
•
•
•

univerzálnosťou
prispôsobiteľnosťou
jednoduchosťou
presnosťou
ako aj priaznivou cenou

Spoločnosť APV vznikla v roku 1998 v Rakúsku
ako rodinná firma. V súčasnosti má už 100
zamestnancov a obchodné zastúpenie po celom svete vrátane Ruska a Turecka. Firma má
vďaka svojmu vlastnému výskumnému a vývojovému oddeleniu bohaté skúsenosti so sejbou
resp. aplikáciou čohokoľvek. Malé alebo veľké,
prachové či granulované, na všetko existuje
výsevný valček. Ich ústrojenstvá využívajú v rôznych modifikáciách aj niektorí poprední výrobcovia poľnohospodárskej techniky.

MAGAZÍN
Zo života ﬁrmy

Land Technologies
na Kriváni
Prezentácie strojov a technológií, ukážky, servisné zásahy, kancelária, auto, údržby, to je len
malý prierez našich každodenných činností.
V hlave jedného z našich dlhoročných zamestnancov, a keď dlhoročných, tak myslíme 20
rokov, sa zrodila myšlienka turistiky. Vystúpiť na
najvyššie položený symbol Slovenska a jeden

z tatranských končiarov Kriváň (2495 m.n.m.).
A tak sme sa 12. septembra rozhodli v zložení
Jozef, Paľo a Jirko vycestovať do podtatranského
regiónu a po ceste navštíviť aj našich partnerov,
ale najmä skontrolovať založenie porastov repky
ozimnej sejačkou SUMO. Porasty pod Tatrami
hodnotíme zatiaľ veľmi pozitívne a veríme v ich
potenciál.
Streda bola veľmi pekná a počas cesty po diaľnici
sme mali náš zajtrajší cieľ ako na dlani. Vo štvrtok ráno, plní elánu, prišli na rad aj nohy a trochu
iné obutie, na aké sme v práci zvyknutí. Kriváň sa
nedá považovať za jednoduchú a pohodovú prechádzku. A tak sme si výstup riadne užívali. Vrchol sa nám podarilo dosiahnuť za necelé 4 hodiny. Fotografia tak vznikla na pravé poludnie. Ako
už býva na vrchole Kriváňa zvykom, ani v polovici
týždňa neodolal veľkému náporu turistov. Po
necelej hodinke na vrchole nastal čas na zostup.
Na náš základný tábor, parkovisko Tri Studničky,
sme zostúpili o pol štvrtej popoludní. Zdraví, unavení a spokojní opúšťame Tatry a tešíme sa
na podobný výstup možno ešte v tomto roku v
početnejšej zostave.

Nová servisná hala
Budova spoločnosti Land Technologies sa oproti pôvodnému stavu z roku 2007 zmenila. Roky
2017 a 2018 sa niesli v znamení stavebných
prác. Nová servisná hala vzniká kvôli narastajúcemu počtu predaných strojov. A preto padlo
rozhodnutie vybudovať nové a moderné kryté
zázemie pre náš servisný tím. Okrem zefektívnenia a zvýšenia komfortu práce servisu, dochádza aj k rozšíreniu skladových kapacít pre sklad
náhradných dielov. Veríme, že nová servisná hala
prispeje ku skvalitneniu našich popredajných a
servisných služieb.

Predávané značky
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KONTAKTY
Obchodné
zastúpenie

Ing. Juraj Čentéš
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
+421 907 850 755
centes@landtechnologies.sk
Ing. Dalibor Chropeň
PRODUKTOVÝ manažér
+421 903 232 626
chropen@landtechnologies.sk

Agrabat s.r.o.
ZMLUVNÝ PARTNER
+421 905 944 844
agrabat@agrabat.com

Ing. Michal Matejička
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
+421 915 791 148
matejicka@landtechnologies.sk

Ing. Jozef Svetlanský, MBA
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
+421 908 774 490
svetlansky@landtechnologies.sk

Roman Brňo
VEDÚCI SERVISU
+421 905 877 675
servis@landtechnologies.sk

Ing. Pavol Španiel
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
+421 905 422 390
spaniel@landtechnologies.sk

Ing. Boris Školák
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KALENDÁR AKCIÍ
September, Október, November:
Praktické ukážky strojov FARMET (Digger, Fantom, Falcon, Softer, Kompaktomat)
September, Október
Praktické ukážky Agrifac Condor
September, Október, November:
Praktické ukážky strojov SUMO (TRIO) a technológie sejby DTS
Október:
18.10.2018 Univerzitný deň techniky spojený s praktickými ukážkami pod záštitou rektorky SPU - VPP Kolíňany.
Marec 2019:
27-30.3.2019 - Agrosalón 2019 - Výstavisko Agrokomplex - Tešíme sa na stretnutie už tradične v hale M2

f sledujte nás na facebooku
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