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Čiperný traktor zkrotí i ženy
Více než 2800 dobytčích jednotek, z toho 1850 krav holštýnského plemene a 1880 hektarů zemědělské půdy ukazuje zcela jasně na zaměření akciové
společnosti ZERAS a. s. Radostín nad Oslavou nedaleko Žďáru nad Sázavou. Společnost se specializuje na produkci mléka, každý den dodá do
mlékárny Pribina Přibyslav více než padesát tisíc litrů této kvalitní potraviny.
Vladislav Fuka
Hlavním úkolem rostlinné výroby je vyprodukovat dostatek
objemných a jadrných krmiv.

Ing. František Toman

Proto také na necelých 1500 ha
orné půdy dominují krmné obilniny, v závěsu za nimi je asi
300 ha kukuřice na siláž a 200 ha
jetelovin. Z tržních plodin zaujímá největší plochu – 100 ha, řepka, kterou doplňují ještě bram-

než 12 000 litrů mléka, dobré
výsledky v reprodukci a výborná
somatika mi dávají za pravdu.
S ohledem na nízké nákupní ceny mléka jsme přesto v minulých dvou letech prodělali přibližně dvacet milionů korun.
Nad vodou nás drží jen vysoké
stavy a velká užitkovost. A také
to, že hnůj a kejda mají výrazný
vliv na úrodnost a vláhové podmínky obhospodařované půdy.
Výsledkem jsou průměrné výnosy ozimých obilnin kolem osmi
tun z hektaru, jařin o tunu méně,
řepka dává v průměru 4,5 tuny.“
„Při současné nákupní ceně
mléka nám ale chybějí finanční
prostředky na nezbytné investice,“ zapojuje se do hovoru vedoucí živočišné výroby Ing. Jaroslav Dvořák. „Polovinu dojnic
máme ustájenou v Radostíně
v téměř nových stájích z roku
2003 a 2009, ale druhá polovina
dojnic se nachází na farmě Pavlov ve zcela nevyhovujících podmínkách. Staré stáje zrekonstruované v roce 1996 a prakticky
nejstarší dojírna v Evropě už nevyhovují současným podmínkám na welafare zvířat ani ošet-

ZERAS a. s. Radostín nad Oslavou chová 1850 krav holštýnského
plemene s průměrnou užitkovostí 12 000 litrů mléka
Foto Vladislav Fuka

bory (60 ha) a kmín (30 ha). Ve
společnosti pracuje přibližně sto
zaměstnanců.

Bez investic to nepůjde
„Dovolím si tvrdit, že stádo
holštýnských krav máme na vysoké úrovni,“ říká Ing. František
Toman, předseda představenstva. „Průměrná užitkovost více

řovatelům. Stejně je na tom
i 1300 jalovic, které se nacházejí
v již dožívajících stájích. Máme
zcela jasnou představu, jak by
měla modernizace stájí pro zmíněné kategorie skotu vypadat,
víme, kolik by asi stála, neznáme
pouze termín zahájení. Čím později ale začneme, tím bude úroveň chovu skotu, na němž závisí

"

 Klíčové informace

ZERAS a. s. Radostín nad Oslavou si letos na jaře pořídila
traktor Kioti NX 6010.
 K jeho přednostem patří obratnost, spolehlivost a malá
spotřeba nafty.
 Uživatelé oceňují i jednoduché ovládání pomocí dvou
pedálů s šipkami vpřed a vzad.


Vedoucí živočišné výroby Ing. Jaroslav Dvořák u traktoru
Kioti NX 6010
Foto Vladislav Fuka

bytí a nebytí naší společnosti,
horší.“

Rozhodující slovo
měli ošetřovatelé
My jsme se však do Radostína
přijeli pozeptat na jednu jarní
investici, kterou si tamní zemědělci přivezli rovnou z letošního

požadavkem bylo to, aby se
jednoduše ovládal, neboť ve stájích pracují i ženy. A s ženami
souvisí také třetí požadavek –
aby s ním mohla pracovat obsluha, která má pouze řidičské
oprávnění skupiny B, tedy na
osobní automobily, což ženy
obyčejně mívají. Vybírali jsme

V Radostíně se nachází i moderní odchov telat s krmnými
automaty
Foto Vladislav Fuka

veletrhu Techagro. „Nutně
jsme potřebovali nějakou techniku k přihrnování objemného
krmiva na farmě v Radostíně,“
pokračuje František Toman.
„Požadovali jsme menší, obratný, přitom ale robustní traktor
s radlicí, který by projel všemi
stájemi a přilehlými stísněnými
prostorami. Dalším důležitým

z několika značek, některé traktory jsme dokonce u nás zkoušeli a nakonec jsme zvolili traktor Kioti NX 6010 z nabídky společnosti P & L Biskupice.“
„Při volbě jsme dali především
na postřehy ošetřovatelů, kteří si
ho mohli sami vyzkoušet,“ vysvětluje Jaroslav Dvořák. „Právě
oni u něj oceňovali zejména hydrostatický pojezd a velice jednoduché ovládání pomocí dvou
pedálů s šipkami vpřed a vzad.
Čím víc se pedál sešlápne, tím
víc se zvyšuje rychlost, když se
pedál uvolní, traktor se automaticky zabrzdí: Nemá prakticky
žádný dojezd, takže práce s ním
je bezpečná. Jen pro zajímavost,
zacvičení obsluhy je ukončeno
hned po první ukázce. Navíc
nám firma P & L ve svém nedalekém středisku ve Velkém Meziříčí vyrobila podle našich požadavků speciální přihrnovací radlici. Při výběru traktoru Kioti sehrálo roli i to, že středisko biskupické společnosti se nachází
prakticky za humny, takže
servis, na nějž klademe velký
důraz, by měl být stoprocentní.“

Velice obratný tříválec
U nového traktoru oceňují ošetřovatelé především jednoduchou obsluhu, obratnost a spolehlivost
Foto Vladislav Fuka

Užitkové traktory Kioti řady
NX jsou nástupcem osvědčené

řady EX a tomu odpovídá i extrémní obratnost – malý poloměr otáčení a výkonná hydraulika. Moderní a elegantní model
Kioti NX 6010 je vybaven tříválcovým motorem o výkonu
44 kW/60 k, který splňuje emisní normu III B. Plně elektronicky řízený motor CRDI (common
rail direct injection) poskytuje
velký výkon s nejnižší možnou
hlučností a vibracemi ve své třídě. Funkce vyrovnávání točivého momentu umožňuje motoru
udržovat jeho stálou hodnotu.
Výkon od motoru přenáší osvědčená, odolná a jednoduchá třístupňová hydrostatická převodovka HST, která je vybavena
tempomatem pro vysoce efektivní práci náročnou na přesnost.
Již zmíněný dělený pedál pak

zací minimalizuje únavu obsluhy
i při dlouhé celodenní práci.
Přední sklo s vylepšenou polohou stěrače a lépe odhlučněná
kabina poskytují lepší viditelnost
a větší ochranu proti hluku. Bezpečnější a jednodušší provoz
v podmínkách se sníženou viditelností zaručují nové projekční
světlomety a pracovní světla.
Pohodlný přístup k motoru
usnadňuje přístup pro denní
kontrolu nebo údržbu.

Slib stále platí
Za osm let dodala společnost
P & L Biskupice českým zákazníkům přibližně 500 traktorů
Kioti. Jde o konstrukčně vyzrálé
a dostatečně dimenzované stroje s minimem elektroniky, u nichž
uživatelé oceňují jednoduchost

Biskupická firma P & L vyrobila ve svém středisku ve Velkém
Meziříčí podle požadavků chovatelů speciální přihrnovací radlici
Foto Vladislav Fuka

zaručuje plynulý a bezpečný provoz traktoru ve všech podmínkách při nižší spotřebě pliva.
Nejen ošetřovatelé v Radostíně
oceňují u traktorů Kioti NX 6010
hydraulický posilovač řízení, který zaručuje plynulé a citlivé ovládání traktoru s minimálním úsilím obsluhy. Stejně jako ergonomicky tvarované a plně nastavi-

a spolehlivost při každodenním
využití. Jak vyplývá z předešlého, tyto stroje nejsou vhodné jen
do komunální sféry, kde jich
pracuje nejvíce, ale také do živočišných provozů, vinic, chmelnic či sadů.
„Při pořizování traktoru Kioti
jsme obdrželi slib, že je to bezporuchový stroj, s nímž nebude-

Komfortní zdvojené pedály HST mění směr a rychlost pojezdu
v závislosti na otáčkách motoru
Foto archiv

telné odpružené sedadlo s látkovým potahem, z něhož lze pohodlně ovládat traktor bez ohledu
na vykonávanou činnost. Nová
komfortní kabina s moderním
interiérem a inovovanou klimati-

me mít žádné problémy,“ říká
závěrem Ing. František Toman.
„Tomuto slibu jsme uvěřili
a zatím stále platí. S traktorem
Kioti NX 6010 jsme skutečně

spokojeni.“

