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Zemědělská společnost Ost-
rožsko, a. s., se sídlem v Ostrož-
ské Lhotě hospodaří v okrese 
Uherské Hradiště, na katastrech 
tří obcí – Ostrožské Lhoty, Ost-
rožské Nové Vsi a Uherského 
Ostrohu. Živočišná výroba se 
specializuje na výkrm býků ple-
men charolais, blonde d´Aqui-

taine, aberdeen angus a české 
strakaté v objemu přibližně 500 
kusů. 

V rostlinné výrobě podnik hos-
podaří na 2660 ha zemědělské 
půdy, z nichž je více než 2500 ha
orné půdy, 98 ha trvalých trav-
ních porostů, 9 ha vinic a 11 ha 
sadů. Pozemky se nacházejí 
v nadmořské výšce 175 až 300 m 
a půdy na nich jsou rozmanité, 
od lehkých písčitých přes střed-
ní – velmi úrodné až po těžké jílo-
vité, obtížně zpracovatelné. „Při 
zpracování půdy využíváme jak 
orbu, tak i minimalizaci. K jar-
ním plodinám téměř veškerou 
plochu naoráváme, jde přibližně 
o 1000 až 1200 ha, před setím 
ozimů využíváme minimalizační 
technologie,“ říká na úvod ag-
ronom společnosti Ing. Jaroslav 
Vacula. Rostlinná výroba zahr-
nuje pěstování opravdu široké 
škály plodin. V osevním postupu 
se střídají pšenice, sladovnický 
ječmen, silážní i zrnová kukuři-
ce, cukrová řepa, jarní a ozimý 
mák, dále slunečnice, hořčice, 
pohanka, hrách a kmín. Velkou 
pozornost věnují v Ostrožské 
Lhotě i pěstování zeleniny, pře-
devším cibule, bílého a červe-
ného zelí, červené řepy, mrkve, 
petržele či okurek. Zbylou výmě-
ru tvoří úhor. „Intenzivně hospo-
daříme a tak se snažíme dodat

půdě maximum organických 
hnojiv, ať již vlastního hnoje 
nebo nakoupených. Osvědčila 
se nám i aplikace cukrovarnic-
kých kalů,“ pokračuje Ing. Va-
cula. 

Bez techniky nelze 
hospodařit

Při zpracování půdy, jejím hno-
jení a následném setí, ochraně 

rostlin i sklizni se v Ostrožské 
Lhotě neobejdou bez odpovída-
jící techniky. Zájmem mechani-
zátora i agronomů je mít k dis-
pozici dostatečný počet strojů, 
které budou nejen výkonné, ale 
také spolehlivé a s dlouhou život-
ností. A protože se občas objeví 
závada u každého stroje, musí 
mít k dispozici rychlý a profesio-
nální servis. 

Protože podstatnou část par-
ku techniky tvoří stroje, které 
dodala společnost UNIMARCO 
a. s., a , také proto, že vzájemná 
spolupráce obou společností 
trvá již tři desetiletí, zeptali jsme 
se, kolik strojů putovalo od Zlí-
na na Uherskohradišťsko a jak 
obě společnosti uplynulé období 
hodnotí. 

První byly postřikovače
Společnost UNIMARCO a. s. 

byla založena pod názvem Mar-
co Export s. r. o. v roce 1991. 
O deset let později, v roce 2001 
se transformovala na akciovou 
společnost a změnila své ob-
chodní jméno na UNIMARCO 
a. s. „S fi rmou UNIMARCO 
jsme začali spolupracovat od 
samého počátku,“ vzpomíná me-
chanizátor Stanislav Vaštík a po-
kračuje: „Prvními dvěma stroji 
byly tažené postřikovače Hardi 
s pracovním záběrem 18 m. Vět-

ší z nich měl objem 2800 l a agre-
gován byl se Zetorem 16145, ten 
jsme využívali pro ošetření obil-
nin, kukuřice a dalších plodin, 
menší, již s podporou vzduchu, 
tahal Zetor 10520. Ten ošetřoval 
cukrovou řepu a zeleninu.“ Další 
postřikovač Hardi tvořil zajíma-
vou kombinaci s traktorem Fen-
dt Xylon 524. Nádrž v předním 
závěsu a druhá nádrž s rameny 
umístěná v zadní části stroje. 
Rozchod kol 225 cm, normální 
i kultivační kola, ramena široká 
30 m. V podniku si tak vytvořili 
náhradu samojízdného postřiko-
vače. 

Další spolupráce mezi oběma 
společnostmi intenzivně po-
kračovala především po roce 
2000. Značka Hardi si i v novém 
tisíciletí zachovala významné 
postavení. V roce 2000 dodalo 
UNIMARCO rosič Hardi Zaturn 
(druhý stroj si zákazník pořídil 
v roce 2017) a pak už následo-
valy v letech 2003, 2008, 2012 
a 2017 samojízdné postřikovače 
Hardi ALPHA evo, z nichž dva 
nejmladší ošetřují stále každý 
rok kolem 10 000 tisíc hektarů. 

Následovala rozmetadla
A nezůstalo jen u postřikova-

čů, UNIMARCO dodalo i další 
aplikační techniku. Tou byla 
rozmetadla dánského výrobce 
Bredal. V roce 2009 se na polích 
kolem Ostrožské Lhoty objevilo 
návěsné rozmetadlo Bredal K85 
vybavené dvěma kotouči a apli-
kačními rameny s pracovním 
záběrem 12 m. „Na jaře apliku-
je ledky, někdy také močovinu 
a po sklizni rozmetá přibližně na 
1000 ha fosforečná a draselná 
hnojiva, na 800 ha sírany nebo 
močovinu na rozklad slámy a dal-
ší speciální hnojiva. Na podzim 
tedy celkem kolem 2000 ha,“ 
popisuje úkoly rozmetadla ag-

ronom Ing. Radek Hoferek. Po 
11 letech služby je Bredal stále 
v dobré kondici. V roce 2015 jej 
doplnilo nesené rozmetadlo Bre-
dal F2WS, které agronomové vy-
užívají na traktoru s kultivačními 
koly pro hnojení v porostech. 

A tak, jak se rozšiřovalo portfo-
lio značek v nabídce fi rmy UNI-
MARCO, rostl také počet proda-
ných strojů do Ostrožské Lhoty. 

Další technika
Silné zastoupení má v podniku 

i značka Agrisem, francouzský 
výrobce strojů na zpracování 
půdy. Na polích pracuje kombi-
nace talířového podmítače a pod-
rýváku pod názvem Maximulch, 
radličkový kypřič Vibromulch, 
kompaktor Vibrogerm a talířo-
vý podmítač Disc-O-Mulch Su-
per. Pro práci ve vinicích a sa-
dech je určen talířový podmítač 
Disc-O-Vigne a hloubkový pod-
rývák Cultiplow 24. 

Mezi lety 2006 a 2013 dodalo 
UNIMARCO také řadu strojů 
značky Pöttinger. Pro sklizeň 
píce jsou určeny: žací stroj Nova-

cat 265 HED, obraceč Hit 810 N, 
dvourotorový shrnovač Eurotop 
691 a senážní vůz Jumbo 10 000 L,
pro zpracování půdy dva talířové 
podmítače Terradisc se záběrem
4 a 6 m a dva šestiradličné po-
lonesené pluhy Servo 65 Nova. 
Posledním strojem rakouského 
výrobce je secí stroj Terrasem 
C6 Artis. 

Techniku pro sklizeň píce do-
plňuje jeden konstrukčně zají-
mavý stroj – profesionální shrno-
vač s prstovými koly a tvorbou 
středového řádku Sitrex Europe 
V16 s pracovním záběrem 9,5 m,
energeticky nenáročný stroj pra-
cující vysokou rychlostí a dosa-
hující velkých výkonů. 

Důležitá pro údržbu sadů, vi-
nic, okrajů polí a cest je také ko-
munální technika. Společnost 
UNIMARCO dodala do Ostrož-
ské Lhoty techniku značky Ber-
ti – příkopové rameno, svahový 
a reverzní mulčovač, které do-
plnil sklopný šestimetrový pol-
ní drtič pro drcení rostlinných 
zbytků a kukuřičného strniště. 
V loňském roce se seznam zna-

ček rozšířil o českého výrobce 
Farmet. První vlaštovkou je 
modulární secí stroj Falcon PRO 
Fert+ s talířovou přípravnou sek-
cí a přihnojením, využívající navi-
gaci GPS a vypínání jednotlivých 
secích botek. Druhý zástupce 
této značky – talířový podmítač 
Softer 6 PS – je v Ostrožské Lho-
tě od loňského podzimu na 
zkoušku.

Jako poslední přírůstek loň-
ského roku jsme si nechali zají-
mavý podmítací pluh Ovlac 12+1 
s pevným pracovním záběrem 
5 m, produkt španělského spe-
cialisty na výrobu pluhů. Oproti 
klasickým pluhům má jinou geo-
metrii i konstrukci hydraulicky 
jištěných orebních těles. Pluh 
je určen pro mělkou podmítku 
on-land maximálně do 20 cm 
(hydraulické nastavení pracovní 
hloubky) s případným zaprave-
ním hnoje. „Vyhovuje nám, že 
při podmítce půdu otočí a může 
pracovat hlouběji než talířový 
podmítač, lépe zapraví rostlinné 
zbytky a přeruší kapilaritu. Hnůj 
skotu považujeme za nejcenněj-
ší hnojivo a snažíme se o jeho 
rychlé a dokonalé zapravení do 
půdy, abychom zabránili úniku 
živin. Proto upřednostňujeme 
mělké zaorání hnoje před zadis-
kováním nebo zapravením rad-
ličkami,“ uvádí důvody nákupu 
stroje Ing. Vacula. 

Všechny závěsné a nesené 
stroje jsou agregovány s trakto-
ry Massey Ferguson o výkonu 
od 80 do 280 kW. 

Třicet let spolupráce a desítky 
prodaných strojů svědčí o tom, 
že jsou v Ostrožské Lhotě s tech-
nikou dodanou fi rmou UNI-
MARCO spokojeni, na čemž má 
velký podíl nejen kvalita strojů, 
ale také poskytovaný servis. 
Potvrzuje to i mechanizátor Sta-
nislav Vaštík: „Komunikace mezi 
námi je na vysoké úrovni a co je 
pro mne důležité, když potřebu-
jeme servis, technik přijede do 
hodiny.“ 

Když je spokojenost na obou stranách
Vzpomenout si na první dodaný stroj vyžaduje opravdu pamětníka. Společnost UNIMARCO a. s. dodala první postřikovač do Zemědělské společnosti Ostrožsko, 
a. s., téměř před třiceti lety. Po prvním stroji následovala další zemědělská technika. Dnes jsou dodaných strojů desítky. Nebylo by to možné, kdyby technika 
nebyla kvalitní a vztahy profesionální.

Jiří Hruška

Agronom Ing. Jaroslav Vacula (zleva) s produktovým manažerem 
společnosti UNIMARCO a. s. Ing. Tomášem Černým, agronomem 
Ing. Radkem Hoferkem, mechanizátorem Stanislavem Vaštíkem 
a vedoucím servisu společnosti UNIMARCO a. s. Davidem Lůčným 
 Foto Jiří Hruška

Samojízdné postřikovače Hardi ALPHA evo ošetří každý rok kolem 10 000 tisíc hektarů 
 Foto archiv firmy Unimarco

V loňském roce rozšířil park techniky modulární secí stroj Falcon PRO Fert+ s talířovou přípravnou 
sekcí a přihnojením od českého výrobce Farmet  Foto archiv firmy UNIMARCO


