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Při poskytování zemědělských služeb je pro nás maximální prioritou spokojenost obchodních partnerů. 

Sami jsme byli dlouho závislí na službách jiných subjektů, proto dobře rozumíme potřebám většiny 

zemědělských podnikatelů. Vysoká profesionalita služeb, ochota a chuť pomoci, zejména v období 

sklizně, jsou pro nás důležitými hodnotami. 

Manipulační technika 

Práce teleskopickým manipulátorem JCB 

- Dosah 7m, nosnost 4 tuny 

- Manipulace veškerých břemen, včetně silážních balíků a ostatních zem. komodit 

- Nakládání sypkých hmot 

- Zemní práce 

Cena 1200 Kč / hod + DPH, možnost smluvní ceny při dlouhodobé spolupráci 

Práce smykovým nakladačem UNC 060 

- Nosnost 650 kg 

- Velmi obratný a kompaktní stroj 

- Zemní práce, manipulace břemen v malých prostorách, vyhrnování podestýlek 

Cena 900 Kč / hod + DPH 
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Pomocí využití moderních technologií v traktorech John Deere, jako je GPS navigace, JD link apod. 

šetříme našim partnerům čas i peníze. 

Doprava 

Transport zemědělských komodit, včetně nakládky a skládky v místě zájmu 

- Doprava slámy, sena, senážních balíků - až 26 ks 

- Doprava sypkých hmot 

- Odvoz silážních hmot 

Cena smluvní, dle objemu km a zatížení. 

Doprava chladírenským vozem s možností připojení na 230V 

- Doprava při teplotách 2° - 22°C 

- Schválení dopravce Krajskou veterinární správou 

- Doprava potravin a léčiv 

- Možnost pronájmu vozu jako mobilního chladícího boxu 

Ceny jsou smluvní 
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Polní práce 

Orba pěti radličným pluhem Kverneland Vario 

Cena smluvní, dle objemu práce a charakteru pozemku, 1500 – 3000 Kč /ha + DPH 

Předseťová příprava kompaktorem Farmet K600 

Cena smluvní, dle objemu práce a charakteru pozemku, 900 – 1200 Kč /ha + DPH 

Mělká či hluboká podmítka radličkovým podmítačem Farmet Triolent, včetně přísevu 

meziplodiny 

Cena smluvní, dle objemu práce a charakteru pozemku, 1000 – 3000 Kč /ha + DPH 
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Pícninářské práce 

Vláčení lučními branami 6m 

Cena 450 Kč /ha + DPH, v případě dlouhodobé spolupráce cena smluvní 

Sečení 6m kombinací Pottinger včetně kondicionérů 

Cena smluvní, dle objemu práce a charakteru pozemku, 900 – 1200 Kč /ha + DPH 

Obracení píce obracečem Lely Lotus Stabilo 770 

Cena 650 Kč /ha + DPH, v případě dlouhodobé spolupráce cena smluvní 

Nahrabování píce stranovým nahrabovačem Pottinger 651Multitast 

Cena 700 Kč /ha + DPH, v případě dlouhodobé spolupráce cena smluvní 

Lisování vysokotlakým lisem s variabilní komorou Krone VarioPack 1500 

- Senáž, seno, sláma 

- Vázání do sítě 

- Možnost řezání 

Cena 1,50 Kč /cm + DPH, v případě dlouhodobé spolupráce a většího objemu je cena 

smluvní 
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Možnost kompletní služby v oblasti zpracování masa 

- Schválený potravinářský provoz s vlastním CZ 

- Bourání vepřového a hovězího masa do kuchyňské úpravy 

- Vakuování příprava objednávek pro vaše zákazníky 

- Zrání masa 

- Zajistíme porážku, rozbourání  i distribuci vašim zákazníkům 

Cena je individuální a vychází z potřeb potřeb zákazníka 

 

Prodej sena 

Prodáváme špičkové luční seno v kulatých balících z naší louky nedaleko Libišan. Jedinečné na seně 

je to, že roste na rašelinových půdách, které využívají jako rezervní zásobu Léčebné lázně Bohdaneč. 

Parametry: 

- průměr cca 130 cm 

- baleno v síti 

- uskladněno pod střechou 

 

Prodej palivových briket 

Nemáte čas ani chuť připravovat si dřevo na topení? Přijde vám jeho cena příliš vysoká?  

 

Máme pro vás skvělé osvědčené řešení! 

 

• Ekologie: Naše brikety z vojtěškové slámy se lisují ve speciálním lisu, ve kterém uvolňují 
přirozená pojiva. Po zchladnutí je briketa tuhá i bez použití přidaných lepidel nebo jiných 
umělých látek. Po jejich spálení navíc nezbude skoro žádný popel. Další nespornou výhodou 
je skutečnost, že slámové brikety pochází z obnovitelných zdrojů a během jejich hoření se 
uvolňuje pouze minimum CO2. 
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• Výhřevnost: Velmi příjemná je vysoká výhřevnost, která se pohybuje okolo 16 MJ/kg. Pro 
porovnání, např, dřevěné brikety mají 17 - 18 MJ/kg, rozdíl je tedy opravdu pouze nepatrný. 

 

• Užitnost: Naše brikety lze spalovat v běžných kamnech a krbech. 

 

 

• Brikety vznikají vysokotlakým lisováním vojtěškové slámy 

 

• Cena 490 Kč vč. DPH  / 100kg 

 

• Přijeďte si pro libovolné množství, naložíme Vám brikety do vozíku za auto, do krabice nebo 
do pytle 

 

 


