
Již předchozí generace si uměly vážit zdravé půdní struktury, 
neboť věděly, že se zdravou půdou dosahují vyššího profi tu. 
Vydejte se také touto cestou a dopřejte Vaší půdě tu nejlepší péči! 

TURBO-CHISEL 2,7–4,9 m   
PŘÍSTUP KE ZDRAVÉ PŮDNÍ STRUKTUŘE SE VYPLÁCÍ! 

✔ KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDNÍHO PROFILU JEDNÍM PŘEJEZDEM VERTIKÁLNĚ
✔ SCHOPNOST PRACOVAT VE VELKÉM MNOŽSTVÍ POSKLIZŇOVÝCH ZBYTKŮ
✔ VÝBORNÁ PRŮCHODNOST STROJE I PŘI ZVÝŠENÉ VLHKOSTI
✔ ZTĚLESNĚNÍ VÍCE NEŽ 30-TI LETÝCH VÝZKUMŮ A ZKUŠENOSTÍ GREAT PLAINS 

SE ZDRAVOU PŮDOU
✔ MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ZNALOSTÍ POTŘEBNÝCH NA CESTĚ KE ZDRAVÉ PŮDNÍ 

STRUKTUŘE
✔ PŘEKVAPIVĚ NÍZKÁ POŘIZOVACÍ CENA

Pro více informací kontaktujte
Vašeho prodejce GREAT PLAINS 
nebo navštivte www.agrics.cz

AGRI CS a. s., Hybešova 14, Hustopeče
� +420 724 762 666, � madl@agrics.cz
Výhradní dovozce GREAT PLAINS do ČR a SR.
www.agrics.cz

Proč uvažovat o vertikálním
zpracování půdy?

Konvenční způsoby obdělává-
ní půdy s horizontálním zpraco-

váním, chcete-li postupné zpra-
covávání „po vrstvách“ (radlič-
kami nebo orbou), může být 

jedním z důsledků tvorby nega-
tivních změn v půdním profilu. 
Tyto zhutnělé vrstvy mohou 

způsobit problémy v růstu rost-
lin, ve vodním i vzdušném reži-
mu v půdě. 

Kořeny rostlin v horní kypré 
vrstvě při kontaktu se zhutně-

lou vrstvou půdy, vytvořenou 
konvenční technologií, snadno 
vybočí do strany. Tímto bočním 

růstem může být omezen jejich 
přístup k živinám a vláze, což 
má za následek, že rostliny jsou 

méně odolné vůči suchu a ji-
ným stresům. Konečným dů-
sledkem horizontálního růstu 
kořenů je snížení výnosového 
potenciálu. 

Když prší, pak obdělaná půda 
na povrchu začne pohlcovat sráž-
ky, ale po nějakém čase zhutnělá 
vrstva jako bariéra omezí další 
vsakování. Horizontálně zpraco-
vaná půda tak rychle dosáhne 
bodu nasycení vodou. Zhutněné 
vrstvy zabrání infiltraci vody 
a část srážek zůstane na povr-
chu. Pozemky nedokážou infilt-
rovat vláhu, která by měla být 
přístupná rostlinám po dobu ve-
getace. Pokud je pozemek na 
svahu, výrazně se zvyšuje poten-
ciál vzniku eroze. 

Vertikální zpracování půdy, 
zpracování celého půdního profilu 
najednou, vytváří homogenní 
půdní profil, který podporuje ma-
ximální rozvoj kořenů a práci mik-
roorganismů. Takový půdní profil 
bez zhutnění umožňuje hlubší 
proniknutí kořenů do půdy a zá-
roveň absorpci dešťových srážek. 
Při vertikální způsobu zpracování 
nedochází k obracení půdy v ce-
lém profilu. Rostliny pěstované 
systémem vertikálního zpracová-
ní půdy jsou odolnější proti suchu, 
využívají více živin v půdním profi-
lu, a mají větší odolnost díky zdra-
vějším stonkům a silnějším koře-
novým systémům. Výsledkem je 
vyšší výnos a kvalita. Paralelním 
přínosem vertikálního zpracování 
je také snížení nákladů na produk-
ci a významná úspora času.

Dokonalá kombinace
pracovních těles

Vertikální zpracování celého 
půdního profilu až do hloubky 
30 cm umí zajistit Turbo-Chisel. 
Jde o dokonalou kombinaci 
zapravení rostlinných zbytků 
a ozdravení půdy. Většina uživa-
telů Turbo-Chisel užívá jako po-
slední pracovní operaci před pří-
chodem zimního období. Pokud 
však chcete i na jaře prokypřit 
půdu, například do hloubky 10 
až 15 cm, a zapravit rostlinné 
zbytky či digestát, tak právě Tur-
bo-Chisel je ideální volbou. 

Prvními pracovními tělesy na 
Turbo-Chiselu jsou patentem 
chráněné a hydraulicky stavitel-
né Turbo-koltry o průměru 
560 mm, které zajistí rozřezání 
rostlinných zbytků a připraví 
půdu pro následnou sekci slu-
pic. Sousední slupice mají pro 
zlepšení průchodnosti rozteč 

760 mm. Díky překrytí všech 
slupic na stroji je jejich výsledná 
vzdálenost 380 mm. Přední ba-

terie slupic pracuje o 35 mm 
hlouběji než zadní slupice. Zadní 
slupice vytváří drážku a hrůbek 

na obou stranách. Zadní řezací 
nožový válec řeže hroudy, rost-
linné zbytky a urovnává povrch 
půdy. Natočení jednotlivých sek-
cí nožového válce zabraňuje 
ucpávání za slupicemi a umož-
ňuje zahrnování půdy zpět do 
drážek. Pro práci v kamenitých 
půdách jsou všechny pracovní 
sekce Turbo-Chiselu chráněny 
systémem jisticích pružin.

Zdravá půdní struktura
k maximálnímu výnosu

Důvodů zhoršující se půdní 
struktury na mnoha farmách po 
celé Evropě je mnoho. Úspěšné 
a efektivní pěstování plodin lze 
do budoucna očekávat pouze na 
půdách, které budou v dobré 
kondici. Dlouhodobě je napří-
klad sledováno snížení výnosu 
pěstovaných plodin na plochách 
s výskytem zhutnění, až o 50 % 
(Godwin, Wright). 

Půdní struktura má významný 
vliv také na snížení vlivu eroze 
a zlepšení celkové kondice pů-
dy. Zdravá půdní struktura je 
základním předpokladem splně-
ní podmínek dobrého zeměděl-
ského a environmentálního sta-
vu (GAEC).

Ing. Václav Madl
AGRI CS a. s.
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Vertikální zpracování ozdravuje půdu
Forem, kterými nám příroda dává najevo problémy v půdní struktuře, může být mnoho. Mezi nejznámější prezentace výskytu zhutnělých vrstev v půdním 
profilu patří tvorba vodních ploch na povrchu pozemků. Pokud tento problém graduje do pohybu půdních celků, tedy eroze, nejde už jen o degradaci 
výnosu pěstovaných plodin, tedy ztrátu zisku farmářů, ale i o negativní ovlivnění životního prostředí. Vhodný způsob zpracování půdy a jeho volba 
s ohledem na aktuální podmínky prostředí, pH, obsah živin v půdě, obsah a rozmístění organické hmoty i osevní postupy může při dodržení 
správných zásad ozdravování některé z problémů vyřešit.

inzerceRozdíly mezi horizontálním a vertikálním zpracováním půdy
 Foto archiv firmy 

Pro práci v obtížnějších podmínkách lze využít jen středovou sekci, 
například pro souvratě a kolejové řádky  Foto archiv firmy

Jednotlivá pracovní tělesa a jejich uspořádání pracují s půdou 
a posklizňovými zbytky jako dobře sehraný orchestr Foto archiv firmy

Přední řada slupic pracuje o 3,5 cm hlouběji než zadní slupice. Rostlinné zbytky jsou intenzivně 
promíchány v horní vrstvě 15 cm Foto archiv firmy

  Degradace potenciálu výnosu až o 50 %.
  Splav živin – problém ve vyrovnanosti výživy rostlin 
i v životním prostředí.
  Zvýšená potřeba doplňování živin rostlinám.
  Technicky i finančně náročnější zpracování půdy i setí.
  Stresové období pro rostliny, zejména při velkých srážkách 
nebo v obdobích sucha.

 Co výskyt zhutnělých vrstev ovlivňuje?

  Využíváme více než třicet let výzkumů a zkušeností Great 
Plains se zdravou půdní strukturou.
  Dodáváme stroje, služby i celé technologie.
  Nabízíme nejširší nabídku strojů pro ozdravování půdního 
profilu na trhu.
  Ozdravování půdy patří k nejnáročnějším operacím na farmě, 
od firmy Agri CS můžete získat potřebné znalosti.
  Zajišťujeme potřebné vzdělávání kolegů, zemědělců i obsluh 
strojů. Jsme součástí celosvětového vzdělávacího projektu 
Soil Academy.

 AGRI CS a. s. zemědělcům nabízí partnerství
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Povrch půdy

Turbo koltr 6,5–10 cm

Zadní slupice16,5–25 cm
Přední slupice 20–30 cm


