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Firmu Great Plains založil pán Roy Ap-
plequist v roku 1976. Od samého začiatku, ako 
jej predseda, dohliadal na rast spoločnosti, 
aby vybudoval jedného z najväčších, súkromne 
vlastnených výrobcov poľnohospodárskej tech-
niky na spracovanie pôdy, sejbu, ako aj strojov 
na údržbu a obnovu trávnatých plôch v USA. 
Great Plains sa dnes skladá z piatich divízií: 
Great Plains Ag, Great Plains International, 
Land Pride, Great Plains Acceptance Corpora-
tion (GPAC), a Great Plains nákladná autodo-
prava. 

Dnes celková zastavaná plocha 8 výrobných 
závodov je väčšia, ako je krytá plocha výstavis-
ka v nemeckom Hannoveri. Kto navštívil výsta-
vu Agritechnica, vie si tú rozsiahlosť predstaviť. 
Denne spracujú 13 kamiónov surového železa, 
majú 3D laserové rezačky, aj 3D tlačiareň ... 
Môžu si preto dovoliť konštruovať oveľa zaují-
mavejšie stroje s ohľadom na nové technológie 
a poznatky pri spracovaní pôdy.

Vývojové centrum využíva rovnaký softvér, 
ako niektoré spoločnosti leteckého priemyslu.

Produktové portfólio Great Plains predsta-
vuje viac ako 400 typov výrobkov, čo je naozaj 
neobvyklé. A to sa v Great Plains hrdia tým, že 
zatiaľ nikoho neskopírovali.

Pôsobenie Great Plains na medzinárodnej 
sfére bolo posilnené v roku 2010 kúpením fir-

my Simba International, popredného výrobcu 
zariadení pre pestovanie plodín vo Veľkej Bri-
tánii. Okrem nových kancelárskych a výrobných 
zariadení vo Veľkej Británii, má dnes divízia 
Great Plains dcérske pobočky v Rusku, na Ukra-
jine, Číne, vo Francúzsku a východnej Európe.

Filozofia Great Plains je postavená na in-
vestíciách do najnovších technológií a talen-
tovaných ľudí. Vďaka tejto kombinácii sa im 
darí navrhovať, projektovať a vyrábať špičkové 
náradie, ktoré „ruka v ruke“ s výskumom zlep-
šovania kvality pôdneho profilu, pomáha far-
márom po celom svete dosahovať čo najlepšie 
pestovateľské výsledky.

Zdravý pôdny profil na prvom mieste
Že dôležitosť zlepšovania kvality pôdneho 

prof ilu nebola spomenutá náhodou, sme sa 
mohli presvedčiť už aj na minulých podujatiach 
Great Plains a takisto sa o tom môžu presvedčiť 
aj farmári, ktorých predajca tejto značky na-
vštívi. Môžete vlastniť aj tie najdrahšie a naj-
kvalitnejšie pôdoobrábacie stroje, ale keď si 
neurobíte rozbor pôdneho profilu jednotlivých 
parciel, nemusíte dosiahnuť požadovaný výsle-
dok, ba v mnohých prípadoch pôde ešte priťa-
žíte a vynaložené prostriedky sa minú účinku. 
Napríklad všeobecne panuje názor, že podrý-
vanie pôdneho profilu je všeobecne užitočné. 

Nemusí to platiť vždy. Použitím nesprávneho 
tvaru a rozstupu pracovných telies pri nevhod-
ne zvolenej hĺbke a nesprávnej vlhkosti pôdy sa 
môže dosiahnuť pravý opak. A podobne je to aj 
s inými formami obrábania.

V Great Plains dnes využívajú 38 rokov skú-
seností s pôdou. Vedia, že nesprávne obhospo-
darovaná, zhutnená, alebo dokonca zanedbaná 
pôda vyžaduje niekedy až dva roky precíznych 
prác, kým sa pôdny profil uzdraví. Potenciál 
pôdy sa naplno využije len pri zdravej pôde. Od-
stránenie zhutnených vrstiev z pôdneho profilu 
umožňuje koreňom plodín zvýšiť príjem vlahy 
spolu so živinami, čo je veľmi dôležité. Rovna-
ko, ako príprava osivového lôžka, pretože spra-
covanie pôdy je v poriadku vtedy, keď je povrch 
pôdy odolný poveternostným vplyvom. Či už 
využívate konvenčné alebo minimalizačné sys-
témy spracovania, Great Plains ponúka Know-
-How a širokú škálu inovatívnych produktov pre 
ozdravenie pôdneho profilu, kyprenie a konso-
lidáciu, vhodných do rôznych druhov pôd a pra-
covných postupov.

Asi aj preto ten nápis v logu: „Harvest starts 
here“ (Zber začína tu).

SIMBA SLD – stvorený nielen
pre ozdravovanie pôdy
Ako som spomínal, Great Plains ponúka 

množstvo rôznych typov strojov, popis ktorých 
sa vám budeme snažiť priniesť aj v ďalších vyda-
niach nášho časopisu. 

SLD koncept = kombinované spracovanie ce-
lého pôdneho profilu jedným prejazdom. Šetrí 
to náklady, čas, ale hlavne vlahu.

SIMBA SLD sa vyrába v zábere od 3,0 do 
6,0 m. Základom je predimenzovaný rám, kto-
rý umožňuje za seba pripojiť aj ďalšie náradie. 
K nám dovážané SIMBY SLD stroje majú vzadu 
dva hydraulické okruhy, osvetlenie a záves. Vy-
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Úspech vďaka dizajnu
V polovici júla som mal možnosť zúčastniť sa pomerne nevšedného podu-

jatia. Zorganizoval ho americký špecialista na pôdoobrábacie technológie 
a sejbu – firma Great Plains. Nevšedné (pre mňa) bolo hlavne miesto konania 
– Kansas City, USA. Zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok dealerov a novinárov 
z viac ako dvadsiatich krajín z celého sveta. V hale, v ktorej prebiehala hlav-
ná časť prednášok, bolo vystavených vyše štyridsať súprav strojov ako aj no-
vinky v oblasti precízneho poľnohospodárstva. Predajcom značky Great Plain 
pre Slovensko je firma AGRI CS Slovakia.

Produktové portfólio Great Plains predstavuje viac ako 400 typov strojov. Začínali so sejacími strojmi. Dnes vyrábajú okolo 4 tisíc sejačiek ročne, 70 Produktové portfólio Great Plains predstavuje viac ako 400 typov strojov. Začínali so sejacími strojmi. Dnes vyrábajú okolo 4 tisíc sejačiek ročne, 70 
rôznych modelov. Na snímke je sejačka na hustosiate obilniny s možnosťou prihnojovania - ADC 2350 so záberom 12 m. Aj keď Great Plain ponúka rôznych modelov. Na snímke je sejačka na hustosiate obilniny s možnosťou prihnojovania - ADC 2350 so záberom 12 m. Aj keď Great Plain ponúka 
sejačky s prihnojovaním, najnovším trendom je ukladať hnojivo už pri spracovaní pôdy, lebo pri siatí to zbytočne zaberá čas aj objem v zásobníku.sejačky s prihnojovaním, najnovším trendom je ukladať hnojivo už pri spracovaní pôdy, lebo pri siatí to zbytočne zaberá čas aj objem v zásobníku.
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užíva sa to napr. na zapojenie protierózneho 
valca Aqueel II.

V prednej časti je sekcia tanierov s prieme-
rom 610 mm. K dispozícii je plynule nastavi-
teľný pracovný uhol tanierov ako keby vario. 
Pri každom otočení kľuky ju možno zaaretovať. 
Celkový rozsah natočenia je pomerne veľký, čo 
umožňuje veľmi variabilné využitie stroja (na-
pr. zmenu charakteru práce – pomer: rezanie 
ku miešaniu, zapracovanie pozberových zbyt-
kov, pre rôzne profily pôd, vlhkostné pomery, 
...). Taniere nie sú pod rámom, ale sú vlečené. 
Sú uložené na pružných stĺpiciach z pružinovej 
ocele, ktoré sú k rámu pripevnené pevne tro-
ma skrutkami. Domčeky uchytenia tanierov sú 
z vnútornej strany, čo je síce náročnejšie na 
výrobu, ale veľmi užitočné pri prácach, kde je 
potrebná dobrá priechodnosť, príp. zapraco-
vávanie veľkého množstva maštaľného hnoja. 
Dôležité je to, že domček sa otáča spolu s ta-
nierom, takže sa naň nenamotávajú zbytky. 
V domčekoch sú dva rady kužeľových ložísk, 
ktoré majú vyššiu axiálnu aj radiálnu únosnosť, 
ako guličkové. Po dlhšom používaní stroja nie 
je nutné ložiská meniť, ale len odmontovať 
krytku a dotiahnuť maticu (podobne, ako na 
prednom kolese auta) a pracuje sa ďalej ...

Ďalšou v poradí je sekcia radlicových stĺpic. 
Stĺpice sú umiestnené na ráme z kruhového 
profilu (pevnejší, ako hranatý), v tvare „V“, čo 
má veľký význam pri ozdravovaní pôdneho pro-
filu a veľa iných výhod. Toto zoradenie radlíc 
umožňuje pohybovať s pôdou veľmi intenzívne. 
Veľmi dôležitý je aj tvar a sklon stĺpic. Podľa vý-
skumov spodná časť stĺpic – radlice, sa podie-
ľajú na celkovom odpore len z jednej tretiny. 
Dve tretiny odporu spôsobujú široké stĺpice. 
Tieto stĺpice (zo špeciálnej armádnej ocele) 
sú široké len 2 cm, čo zaručuje nízku potrebu 
ťahovej sily. Široké stĺpice (od iných výrobcov 
techniky) vytvárajú pomerne nebezpečné boč-

né zhutnenie v ich strednej a hornej časti. Pri 
určitých vlhkostných pomeroch môžeme urobiť 
viac zla ako osohu. Patentom chránené stĺpice 
Great Plains sú hydraulicky istené s nastavením 
hydraulického tlaku.

Nasleduje ďalšia sekcia tanierov, rovnaká, 
ako prvá sekcia a tiež nezávisle nastaviteľná.

Patentovaný DD utužovač vyzerá ako súbor 
diskov. V podstate každý disk tvoria ako ke-
by dva polievkové taniere („poldisky“), ktoré 
sú z rovnako pevného materiálu, ako taniere 
na diskových podmietačoch. Tieto poldisky sú 
k sebe len pritlačené centrálnou srutkou, nie 
privarené. Výsledkom toho je neustále pruženie 
tanierov. Keď sa do takého utužovača dostane 
napr. kameň, ľahko aj vypadne. Prítlak tejto 
sekcie je tiež plynule nastaviteľný.

Celý stroj je jednoducho nastavovateľný, 

pomocou rôzne hrubých, farebne odlíšených 
špeciálnych vymedzovacích podložiek.

Nákladovo je veľmi zaujímavý. Úsporný, čo 
sa týka spotreby nafty a nenáročný na náhrad-
né diely. Dôležitá vlastnosť – nevyťahuje vlahu 
na povrch.

Vľavo je zakladateľ Great Plains, pán Roy Applequist a vpravo zástupca AGRI CS, Václav Madl – produkt 
manažér Great Plains pre ČR a SR. Nadštandardný vzťah týchto dvoch ľudí nepotrebuje komentár.

Rozbor pôdneho profilu je pre zdravú pôdu nepo-
strádateľný. V tomto prípade,ako názorne predvá-
dza zástupca Great Plains, Simon Revell, je veľmi 
zhutnená pôda až do 25 cm hĺbky (asi koľajový ria-
dok). Pod tou vrstvou je pôda väčšinou vlhká a pek-
ne priechodná. Nie je to vôbec len paušálna záleži-
tosť. Každá parcela má iný profil. Až po dôkladnom 
preskúmaní stavu pôdy je možné správne stanoviť 
presný postup pri jej obrábaní. Postupne už aj 
u nás pribúdajú farmári, ktorí si toto uvedomujú. 
Pri nesprávnom postupe môžeme napr. aj (para-
doxne) podryvákom urobiť viac zla ako osohu.

Nový systém presného ukladania osiva (na sché-
me vľavo) umožňuje eliminovať nepresnosti pri 
siatí strojmi so širokými zábermi v zákrutách

Jednou z piatich divízií 
je aj divízia Land Pride. 
Mali sme možnosť na-
vštíviť jeden z jej výrob-
ných závodov. 
Land Pride je výhrad-
ným dodávateľom všet-
kej závesnej techniky 
pre traktory Kubota pre 
americký trh. Mulčova-
če k nám dovážané sú 
navyše vystužené 1 cm 
hrubou a 10 cm širokou 
oceľovou obručou, ktorá 

predlžuje životnosť stroja. Priebežné tiahla spojené so závesom umožňnujú predozadné naklo-
penie, čo je veľmi dôležité napr. pri poľahnutej kukurici, ak prednú časť stroja znížime, zvýši to 
nasávanie a zároveň účinnosť mulčovania. Prevodovka je robustná s veľkým množstvom oleja 
(výborne chladí). Veľký priemer pomaly sa točiacich ozubených kolies v prevodovke poskytuje 
rezervu točivého momentu aj pri obrovskej reznej rýchlosti. Kopírujú terén v plusovom aj v mínu-
sovom uhle. Kolesá sú plnené penou, čo odstraňuje problém napr. defektu. Sú doživotné. Päť-
ročná záruka na prevodovky je garanciou kvality.
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Užívateľsky veľmi prívetivý Centurion
Centurion je univerzálny sejací stroj na 

hustosiate plodiny s plošnou prípravou pôdy. 
Vývojom aj výrobou je to európsky stroj. Nie 
len na výstavách už na prvý pohľad zaujíma di-
zajnom. Používa koncept krytov, ktoré chránia 
hydraulické, aj elektronické prvky. Aj keď je 
stroj vybavený množstvom elektroniky, v prí-
pade poruchy je možné stroj ovládať aj bez nej.

Zásobník osiva je osadený na tenzometric-
kých čapoch. Tie kontrolujú hmotnosť zásobní-
ka a v reálnom čase menia tlak na konce ramien 
výsevného ústrojenstva, aby bola udržiavaná 
nastavená hĺbka sejby v celom zábere sejačky. 
Ďalšou výhodou kontinuálnej kontroly stavu 
osiva v zásobníku je možnosť úpravy výsevku 
smerom hore aj dole. Veľmi užitočné je to napr. 
v prípade, keď už obsluha končí s výsevom par-
cely a zisťuje, že na dosiatie celej parcely chýba 
zopár kíl osiva, kvôli ktorým by musela a robiť 
zbytočne veľa úkonov (doplnenie zásobníka 
...). Vtedy stačí výsevok len o niekoľko percent 
znížiť a parcelu obseje celú. 

Ďalšou výhodou je nová (užívateľsky veľmi 
príjemná) možnosť kalibrácie sejačky, ktorá 
zároveň eliminuje nepresnosť ľudského fakto-
ra. Vďaka dômyselne umiestnenému šupátku je 
tu možnosť meniť výsevné kotúče aj pri plnom 

zásobníku. Kalibračná rúra môže v prípade po-
treby slúžiť aj na vyprázdnenie nepotrebného 
osiva zo zásobníka.

Ľudia si chvália výsevné vozíky, lebo sú vraj 
nezničiteľné. Prítlak je kontrolovaný hydraulic-
ky a plynule nastaviteľný centrálne. Hĺbka sia-
tia sa nastavuje 18 polohami. Výsevné kotúče 
sú hrubé 4 mm. 

Užívateľsky prívetivé sú aj polohy transport-
ne aj servisné. Pri servisnej polohe môžeme 
stroj zdvihnúť pomerne vysoko, čo obsluhe 
umožní robiť potrebné úkony bezproblémovo.

Twin-Row - nie je sejba ako sejba
O spôsobe presného siatia do dvojriadkov – 

metódou Twin-Row, ste sa už v našom časopi-
se mohli dočítať viackrát. Vzdialenosť riadkov 
v dvojriadku je 20 cm, vzdialenosť dvojriadkov 
– ako pri klasických jednoriadkových sejačkách.

Po skúsenostiach z praxe všetky obrábacie 
stroje (plečky), postrekovače aj zberacie stroje 
(vrátane zberu na zrno) prácu v takto obsia-
tych parcelách bez problémov zvládnu. Rastliny 
majú pre svoj vlastný vývoj oveľa viac miesta 
ako pri klasickom siatí do jednoriadkov. Pre-
to pomerne rýchlo zakryjú pôdu, čo uchováva 
vlahu a bráni rastu burín. Veľa farmárov si už 
túto skutočnosť uvedomuje a preto sa sejačky 

so systémom Twin-Row aj u nás veľmi dobre 
predávajú.

V Great Plains metódu Twin-Row naďalej vy-
víjajú a vylepšujú. Napríklad najnovšie vyriešili 
problém, ako pri širokozáberových sejačkách 
zabrániť nerovnomernému siatiu napr. v zákru-
tách (vnútro zákruty je obsiate väčším a vonkaj-
šok zákruty menším množstvom semien na m2). 
Vyvinuli systém, kde pomocou radarov umiest-
nených na okrajoch výsevných ramien spolupra-
cujúcich s počítačom ovládajúcim výsevné jed-
notky sa dosahuje úplná rovnomernosť výsevku. 
Tento systém je možné doplniť aj automatickým 
vypínaním sekcií na úvratiach.

Novo sú výsevné pätky sejačiek na presný vý-
sev vybavené unikátnym elektrickým vypínaním. 
Infračervený snímač kontroly ukladania osiva je 
umiestnený na vonkajšej strane semenovodnej 
trubice, čím nebráni hladkému prietoku osiva. 
Patentované pretlakové zariadenie zabezpečí 
veľmi presnú vzdialenosť ukladania osiva. 

Obľúbený pneumatikový valec umožňuje na-
stavovať prítlak individuálne na každej výsevnej 
jednotke (až do 250 kg), čo spolu s tanierom 
Turbo-kolter zaistí presnú hĺbku ukladania osiva 
aj za tých najtvrdších podmienok. Tento systém 
je využívaný aj pri zónovej príprave a siatí.

Presné sejacie stroje 12 a 16 riadkové majú 
centrálny zásobník osiva. Sejacie stroje 6 a 8 
riadkové majú centrálny zásobník hnojiva a jed-
notlivé zásobníky osiva. Objem týchto zásobní-
kov na osivo je 56,4 l. Pri systéme TwinRov to pri 
siatí kukurice vychádza zhruba na 22 ha.

Ak si kúpite TwinRow, je možné každú druhú 
sekciu vypnúť a dostanete obyčajnú jednoriad-
kovú sejačku ale bolo by to zbytočné, lebo prí-
nosy TwinRow sú jednoznačné.

Viac, ako 90 % produktov Great Plains, pre-
dávaných na českom a slovenskom trhu je vyrá-
baných vo Veľkej Británii. Aj keď mnohé z nich 
boli vyvinuté v USA, pre predaj v Európe (homo-
logáciu, včasnosť dodávok vrátane ND, ...) je to 
veľmi výhodné, lebo 85 % náhradných dielov sú 
schopní dodať do 24 hod.
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Nový koncept celkovej konštrukcie sejačiek, vrátane zavesenia výsevných 
jednotiek aj umiestnenia nádrže (v tomto prípade) na kvapalné hnojivo – 
Great Plain Yield-Pro s výsevným ústrojenstvom Twin-Row.

SIMBA SLD je stroj špeciálne určený pre vertikálne spracovanie celého pôd-
neho profilu jedným prejazdom. Jeho základom je predimenzovaný rám. 
Šetrí to náklady, čas, ale hlavne vlahu.

Centurion - univerzálny sejací stroj na hustosiate plodiny s plošnou prípravou pôdy, zásobník 4100 l, 
ovládaný ISO bus kompatibilným terminálom. S výbornou kalibráciou výsevku. Sú tu novovyvinuté klap-
ky koľajových riadkov. Zaujímavosťou bolo, že pri jeho vývoji bola použitá 3D tlačiareň, čo je v tomto 
odvetví priemyslu pomerne vzácne.


