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Výsledková listina z 12. majstrovstiev Slovenskej republiky v orbe,
Poľnohospodár Nové Zámky a.s., stredisko Bánov, 21. september 2007
Štar. č.
3
10
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1
2
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7
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9
4

Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Body
137,25
122
115,75
114,38
111,13
103
102,5
96,5
94,25
93,75
67,125
58

Meno
Neštický Daniel
Trtek Michal
Antal Tomáš
Kabók Gábor
Janák Jaroslav
Žaloudek František
Tomšík Boris
Šlesarík Ľuboš
Ružbarský Stanislav
Minarech Matej
Drugda Martin
Košťál Marián

(dokončenie z 19. strany)
z voľakedajšej hĺbky okolo 25 cm do 10 – 15 cm. Tým
pádom je vlhšia vrstva kyprejšia a pod ňou je hutnejšia pôda. Pluhy sa horšie zahlbovali a robili väčšie
hrudy. Niektorí súťažiaci preto olejovali odŕňačky, aby
sa lepšie šmýkal brázdový odval. V pravidlách sa to nezakazuje, takže to bola dovolená podpora.“
A ako zoral najmladší účastník Matej Minarech
a ako si počínali ostatní juniori? „Musím priznať, že
ma až mimoriadne milo prekvapil. Jeho orba je veľmi
pekná, jediná smola je, že bude mať významný podiel
trestných bodov za prekročenie časového limitu. Pochváliť musím aj učňa z Bernolákova Tomáša Antala,
ktorý sa na orbách zúčastnil prvý krát a zoral skutočne
majstrovsky.“
Ako dopadli otočné pluhy? „Náš Boris Tomšík

Organizácia
PD Zavar
SOU Uherský Brod
SPoPŠ Bernolákovo
ZSŠ Dvory n. Žitavou
PD Očová
CIME - Staton
Škol. hospod. Šurany
PD Bolešov
PD Jarovnice
ZŠ Bolešov
SOUP Poltár
ZSŠP Topoľčany

Pluh
Kverneland 2r.
Kverneland 2r.
Regent 2r.
Kverneland 2r.
Kverneland 2r.
Vogel Noot 2r. otočný
Kverneland 2r. otočný
Kverneland 2r.
Kverneland 2r.
Kverneland 2r.
PH 4-014 2r.
Kverneland 2r.

dnes nezosúladil pluh. František Žaloudek z Českej republiky si udržal štandard orby, oral veľmi pekne, ale
prekročil časový limit.“
Kverneland každým rokom stráca dominanciu
v počte súťažných pluhov. Je vidieť rozdiel medzi
jednotlivými značkami? Do akej miery dokážu zlepšiť kvalitu orby rôzne domácke vylepšenia?
„Podobne ako pri inej technike, tak aj tu sa ostatné firmy snažia priblížiť a vyrovnať. Skutočne dobrý
pluh vie vyrobiť viacero firiem. V minulosti sa to zakazovalo, dnes úpravy pravidlá povoľujú. Ten, kto sa
vyzná v orbe a vo svojom náradí, vie vylepšeniami výrazne zvýšiť kvalitu orby.“
Aj keď 12. majstrovstvá Slovenskej republiky
v orbe v Bánove na pozemkoch Poľnohospodár Nové

Traktor
Z 7341
Z 7341
Z 3340
Z 7245
Z 7745
JD 6820
JD 5620
MF 5455
Z 7245
Z 5245
Z 9540
Z 7745

ŠPZ
TT 603 AB
UH 48-84
SC 028 AB
NZ 972 AD
ZV 528 AB
NZ 231 AD
IL 989 AB
SB 465 AA
IL 540 AA
PT 048 AA
TO 517 AB

Poznámka
ČR
junior

ČR
junior

žiak ZŠ
junior

Zámky, a.s., boli organizované zanietenými ľuďmi, či
už zo Slovenskej spoločnosti pre orbu, či z hosťujúceho podniku alebo iných zainteresovaných organizácií, súťaž je predovšetkým o orbe a oráčoch. A ich
nasilu pritiahnuť na súťaže nie je možné. Je to dané
postavením poľnohospodárstva ako stavu, na čom
sa odráža i celkový stav spoločnosti, ktorej prioritou
sú peniaze. Ak si odmyslíme všetkých juniorov, súťažiacich spoza Moravy a víťaza, ktorý len reprezentuje podnik, ale v ňom nie je zamestnaný, tak zostal
len Jaroslav Janák z PD Očová, Ľuboš Šlesarík z PD
Bolešov a Stanislav Ružbarský z PD Jarovnice. A to
je veľmi málo. Budúcnosť Majstrovstiev Slovenska v
orbách je preto nejasná a budúci ročník neistý.
Marián Kukučka
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Spoločnosť MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.,
ako oficiálny distribútor produktov
Írskej spoločnosti Hi-Spec, Vás pozýva na 1. Medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky AGROSALÓN
NITRA 2007.
Predstavíme Vám produkty spoločnosti Hi-Spec a teleskopické manipulátory JLG.
V našej ponuke máme cisterny,
aplikátory na močovku, kŕmne vozy,
veľkoobjemové návesy, kalové čerpadlá a rozhadovače maštalného hnoja
XCEL.
Tento rozhadzovač je unikátny
svojim riešením a je vyrábaný na
Slovensku v Košiciach.
Tesne pred výstavou AGROKOMPLEX 2007 vyhral vo Veľkej Británii
na výstave The Royal Welsh Show

zlatú medailu za inováciu a dizajn.
Rozhadzovač XCEL 1250 od spoločnosti Hi-Spec sa vo veľkom rozsahu odskúšal počas uplynulých troch
rokov na farmách v Írsku. Hlavnou
výhodou oproti ostatným rozhadzovačom na trhu je jeho schopnosť
zvládnuť aj neželané predmety nachádzajúce sa v hnoji (napr. kamene, kusy stvrdnutého cementu, kusy
z betónových stĺpikov ohrád, atď.)
bez akéhokoľvek poškodenia stroja.
XCEL 1250 dokáže rozhodiť hnoj
do šírky presahujúcej 18 metrov. 12 t
hnoja rozhodí za približne 3-5 minút.
Štandardná výbava rozhadzovača hnoja XCEL:
1. Pneumatiky veľkých rozmerov
(580/70R38)

2. Automatické napínanie podlahových reťazí (toto poskytuje reťaziam oveľa dlhšiu životnosť a znižuje nároky na údržbu).
3. Zadné čelo (ovláda sa systémom
hlavného a pracovného valca,
ktoré zaručuje, že dvierka budú
vždy v rovine).
4. Ukazovateľ výšky zadného čela.
5. Automatické napínanie a automatické mazanie reťaze na pohone
rotoru rozhadzovača.
6. Hlavný spínač v kabíne traktora
pre regulačný prietokový ventil
reťaze a podlahového dopravníka.
7. Hydraulické brzdy a ručná brzda
pri odpojení od traktora.
8. Koncové osvetlenie a smerovky

sú opatrené krytmi, čo ich chráni
voči poškodeniu počas aplikácie
hnoja.
9. Širokouhlý hnací hriadeľ pre pohon pomocných agregátov.
10. Unikátny rozhadzovací systém
Naša spoločnosť Vám chce tiež
predstaviť riešenia skladovania močovky. Máme v ponuke kompletné
riešenie nadzemných nádrží (flexobazénov) a lagún. Tieto produkty
pochádzajú z Holandska a vyznačujú
sa vysokou kvalitou a odolnosťou voči prostrediu.
Na výstave Agrosalón 2007 sa
tešíme sa na stretnutie s Vami.
Nájdete nás v pavilóne „N“.

Obchodné zastúpenie:
MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o., Syslia 58, 821 05 Bratislava
tel.: 02/4341 4353, mobil: 0903 705 098, www.merkanta.sk

