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V Prosečném Vsadili na Pöttinger
INZERCE

V Prosečném, zemědělsko-rekreační obci nedaleko Hostinného, 
sídlí farma rodiny Basařových. Jejímu provozu se věnuje, ač stále 
za vydatné pomoci svého otce, mladá generace – bratři Jan, Jiří 
a Ondřej. V praxi to obnáší obhospodařování 520 ha zemědělské 
půdy (z toho asi 300 ha luk a pastvin a 220 ha orné půdy), chov 
dvou stovek masného skotu převážně plemene Aberdeen Angus 
a od roku 2008 i provoz bioplynové stanice. Vzhledem k místním 
podhorským podmínkám vybrali Basařovi takovou technologii, 
aby základem substrátu byla travní senáž. Té je k dennímu provo-
zu třeba 7 tun, doplňují jí 3 tuny hnoje a 3 tuny GPS.      
 
Obhospodařování tak rozsáhlé výměry spojené s chovem skotu  
a provozem bioplynové stanice vyžaduje samozřejmě kva-
litní zemědělskou mechanizaci. Rodina Basařových vsadi-
la v  tomto směru na značku Pöttinger. V  roce 2006 zakoupila 
čelně nesený diskový žací stroj NOVACAT 306 F ED s prstovým 
lamačem a nesený diskový žací stroj NOVACAT 305 H ED 
s prstovým lamačem. O rok později pak dvourotorový stranový 
shrnovač EUROTOP 851, v  roce 2008 brusku nožů a senážní 
vůz s rozdružovacími válci JUMBO 7200 D. V roce 2011 pořídili 
Basařovi osmirotorový obraceč HIT 810 N s čelním kopírovacím 
kolečkem.
 
„Technologie senážování vozem je oproti jiným určitě výhod-
nější a ekonomičtější. Vůz JUMBO nám zajistí bezkonkurenč-
ně nejkratší řezanku a jelikož většina senáží se vakuje, pomocí 
rozdružovacích válců ji krásně načechrá a ta pak do vaku putuje 

plynule. Máme například i půlhektarové pozemky ve svahovitém 
terénu a JUMBO se zde dokáže bez problémů otočit, má opravdu 
výborně zkonstruovaný podvozek. Flotační pneumatiky, které 
využíváme, se udrží dobře na svahu i v případě, že je vůz plný po 
okraj, navíc neničí louky ani komunikace. Máme pozemek třeba 
i 10 km od farmy, přesto jedna otočka od vakovače k vakovači 
netrvá déle než půl hodiny,“ shodují se bratři Basařovi.
 
„Vůz pojme 18 až 20 tun kukuřice nebo 15 tun GPS. Slouží 
převážně pro naši potřebu, zhruba 100 vozů ročně však využije-
me v rámci služeb. Sklízíme jediným vozem a pokud bychom se 
do budoucna rozhodli pro koupi nového, značku rozhodně měnit 
nebudeme…,“ uzavírají Basařovi.            


