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BEDNAR OMEGA - dokonalá príprava a sejba
Český výrobca závesnej
techniky BEDNAR ponúka
už niekoľko rokov sejacie
stroje na vysokej technologickej úrovni. Asi najznámejším z nich je model
OMEGA, ktorý je k dispozícii v hneď niekoľkých
variáciách, a to s prihnojovaním, alebo bez neho.
Sejacie stroje BEDNAR
OMEGA OO_L sú navrhnuté pre použitie ako v minimalizačných technológiách, tak aj v konvenčných
technológiách, a vyznačujú sa relatívne ľahkou, ale
robustnou konštrukciou
s presným dávkovaním
a dokonalým uložením
osiva.

Model
BEDNAR
OMEGA OO 6000L je vybavený výsevným ústrojenstvom s medziriadkovou
vzdialenosťou 12,5 cm, alebo 16,7 cm a slúži k výsevu rôznych druhov plodín.
Plastový zásobník na osivo
s objemom 3 500 l, ktorým je
sejací stroj osadený, výrazne
uberá na váhe na rozdiel od
strojov s klasickým zásobníkom z ocele. I s relatívne
veľkým pracovným záberom
6,0 m sa zmestí táto sejačka
do prepravnej šírky 3,0 m.
Stroj je koncepčne riešený ako kombinovaný sejací
stroj s prípravou pôdy a sejbou a podľa želania môže byť
vybavený aj prihnojovaním.
Príprava pôdy môže byť
tak isto variabilná, pričom
môže pozostávať zo smyku,
utláčacieho valca, krátkej
diskovej sekcie a colter diskov. Krátka disková sekcia
má 48 diskov s priemerom
460 mm, spracováva pôdu
do hĺbky 10 cm, je usporiadaná do tvaru písmena X,
čo má za následok, že bočný posuv v tomto prípade
je minimalizovaný. Výsevné
pätky sú vďaka systému PSP
(Precise Seed Placement)
vedené v rovnakej hĺbke po
celej pracovnej šírke stroja
tak, aby bola výsledná hĺbka sejby zodpovedajúca tej,
ktorú si obsluha nastaví. Pri
výseve v ťažších pôdach sa
uplatní najmä coulter sekcia za prednými diskami,
na ktorú počuť veľmi dobré
ohlasy z radu poľnohospodárov. Jedného z týchto spo-

Spokojný zákazník Jozef Ignáth (vpravo) so zástupcom spoločnosti, Ing. Norbertom Krušinským.

kojných majiteľov navštívila
i naša redakcia.
Dôvodov pre výber bolo
hneď niekoľko

Na návštevu za spokojným zákazníkom sme sa
vybrali na východné Slovensko. Obec Komárovce
v košickom okrese je sídlom
rodinnej firmy ILDE s.r.o.,
v ktorej prebral žezlo po otcovi Jozef Ignáth ml. Ten je
zanieteným poľnohospodárom, ktorý sleduje trendy
i v segmente poľnohospodárskej techniky. Spoločnosť,
ktorej je konateľom sa momentálne venuje pestovaniu
obilnín, olejnín a strukovín.
Rodina Ignáthových pestuje na svojich poliach repku
olejnú na výmere 120 ha,
kukuricu na 170 ha, pšenicu
na 240 ha a sóju na približne
100 ha. Na sejbu týchto plodín využívali vo firme v minulosti mechanický sejací
stroj s pracovným záberom
4 m, ale na základe skracujúcich sa agrotechnických
termínov, rozhodli sa, že
investujú do výkonnejšieho
sejacieho stroja.
Rodinná firma sa vo svojich počiatkoch venovala
pestovaniu zeleniny. Tú pestoval ešte otec pána Jozefa
Ignátha začiatkom deväťdesiatych rokov. S pestovaním
začal v tom čase ešte ako

samostatne
hospodáriaci
roľník na výmere štyroch
hektárov. Na tejto ploche
pestoval v okolí Komároviec
cibuľu, mrkvu, petržlen,
cviklu, kapustu a zemiaky,
od ktorých upustil najmä
kvôli nedostatku skladovacích priestorov. „Naša
firma sa postupom času
začala pomaly rozrastať.
Niektoré pôdy sme odkúpili, iné máme momentálne
v prenájme. Momentálne
naša firma obhospodaruje
630 ha poľnohospodárskej
pôdy,“ oboznámil nás s činnosťou spoločnosti Jozef
Ignáth ml. Hospodárenie
na ťažkých ílovitých pôdach
v katastri Komárovce si vyžaduje okrem skúseností
i kvalitnú techniku, o ktorú
v tejto firme nie je núdza.
Práce je potrebné vykonávať vždy načas, keďže podľa
slov konateľa spoločnosti
je veľmi dôležité trafiť ten
správny moment, kedy je
možné s technikou v takýchto pôdach pracovať. I toto
bol jeden z dôvodov, prečo
sa v rodinnej firme rozhodli,
že si zaobstarajú sejací stroj
BEDNAR OMEGA OO
6000L.
„Sejačky majú ako každý
stroj svoje dobré aj slabšie
stránky. Sejací stroj OMEGA výrobcu BEDNAR nás
zaujal kvôli viacerým aspektom, v ktorých vyniká. Z hľa-

Disková sekcia sejacieho stroja OMEGA OO_L je navrhnutá s cieľom zamedziť bočnému posunu.

diska ekonomického nám
vychádzala kúpa tohto stroja
najlepšie vzhľadom k výbave
a konštrukčnému riešeniu.
K dispozícii bola taktiež
bezkonkurenčná dodatočná
výbava, ktorú sme si navo-

vediac na mieru.“ Čo sa týka
presnosti sejby, patrí táto sejačka podľa názoru konateľa
spoločnosti medzi špičku na
trhu. Model OMEGA dokázal výrobca v porovnateľnej
cene s konkurenciou vybaviť
smykom, utláčacím valcom,
krátkou diskovou sekciou
a colter diskami, no na rozdiel od firmy BEDNAR
takúto výbavu iný výrobca
v tom čase neponúkal. Colter sekcia bola samozrejme
za príplatok, ale skúsenosti
poľnohospodára z Komároviec hovoria jasnou rečou –
oplatí sa za ňu priplatiť si.
„Keď vidíte prácu, ktorú za
sebou zanechá sejačka s touto sekciou, poviete si, že je
to jedna báseň. Príprava osivového lôžka, ktoré zabezpečí táto sekcia je na vysokej
úrovni. Nemej dôležitým bol
pre nás i väčší pracovný záber na úrovni šesť metrov.
V našich podmienkach nás
často limituje počasie, ktoré
nám na vykonanie prác dáva
jeden, maximálne dva dni.
Práve toto sú hlavné dôvody,
ktoré nás presvedčili,“ uviedol J. Ignáth ml.

BEDNAR OMEGA môžeme spomenúť napr. pšenica
(7,8 t/ha), či repka (4,0; niektoré parcely 4,8 tony). Výsev
týchto plodín bol vykonávaný
pri pracovnej rýchlosti 12,
resp. 15 km/h.
Vhodným ťahovým prostriedkom na agregáciu je tu
traktor John Deere 8320 R,
ktorý poskytuje dostatočný
výkon i pre takto vybavený
stroj. Presnosť dávkovania
osiva je takmer stopercentná, čo sme mali možnosť
vidieť i na poliach majiteľa.
„Ak nastavíte výsevok repky
na tri kilá, môžete sa spoľahnúť, že táto sejačka vám
presne také množstvo aj reálne vyseje. Aj dodržiavanie
nastavenej hĺbky sejby je pri
tomto sejacom stroji na veľmi dobrej úrovni. Vďaka paralelogramovému systému
uloženia výsevných jednotiek patentovanom spoločnosťou BEDNAR drží stroj
nastavenú hĺbku i v menej
rovnom teréne,“ dodáva na
záver poľnohospodár z Komároviec. Posledným dôvodom, ktorý hral v prospech
sejacieho stroja BEDNAR

BEDNAR OMEGA OO 6000L výkonnou sejačkou s výbavou, ktorá patrí medzi špičku na trhu.

lili v spolupráci s predajcom
a samotným výrobcom,“
zhodnotil J. Ignáth ml. a pokračoval: „Sejačky OMEGA
neboli v čase, kedy sme si tú
našu zaobstarali k dispozícii
so smykom a utláčacím valcom vpredu. Vo výrobnom
závode nám však vyhoveli
a vyrobili pre nás stroj takpo-

Sejací stroj BEDNAR
OMEGA OO 6000L pracuje vo firme ILDE s.r.o. už
tretiu sezónu. Za ten čas sa
postaral o sejbu väčšiny plodín, z ktorých dosiahla firma
v konečnom zúčtovaní pekné
výnosy. Z priemerných úrod
počas uplynulej sezóny, ktoré
dosiahli aj za pomoci stroja

bola podľa neho i dlhoročná
spolupráca so spoločnosťou
Agroservis, s ktorou jeho rodina spolupracuje už takmer
dvadsať rokov. Keď sa skĺbi
kvalitná technika s kvalitným a promptným servisom,
víťaz je zrejme jasný.
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Coulter sekcia, ktorú výrobca ponúka ako doplnkovú výbavu zaručuje dokonalú prípravu osivového
lôžka i v ťažších a vlhkých podmienkach.

