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„Orat, či neorat? To je oč tu běží.“
Tuto shakespearovskou otázku si v současnosti klade mnoho českých zemědělců. Klasické zpracování půdy orbou je 
poslední dobou potlačováno a převládají snahy o jeho nahrazení minimalizační technologií. Bránit se novým trendům 
by samozřejmě mohlo být bráno za zpátečnické a neumožňovalo by zemědělskému sektoru posunout se dál. 
Chceme-li se však chovat inovativně, neměli bychom zapomenout poohlédnout se zpátky a poučit se ze zkušeností.

Orba jako taková má pro půdu a tím 
pádem i pro rostliny mnoho přínosů. 
Hlavním principem orby je obracení 
půdy. Při této operaci dochází k něko-
lika důležitým procesům, především 
do půdy zapravíme rostlinné zbytky 
a případně chlévský hnůj, čímž půdě 
dodáme organickou hmotu důležitou 
pro zlepšení sorpční kapacity půdy, 
což je důležité zejména s ohledem na 
zadržování vody v půdě. Správným 
zapravením organické hmoty dosáh-
neme optimální tvorby živin díky mi-
neralizačním a humifikačním proce-
sům. Rovněž dochází k ničení plevelů 
a chorob přirozenou, tedy tou nej-
lepší cestou, bez použití chemie. Vel-
kým problémem jsou v poslední době 
také myši a hraboši, kteří se na polích 
obhospodařovaných minimalizační 
technologií často přemnožují. Orba 
je spolehlivým nástrojem, jak zlikvi-

dovat až 90 % výskytu hlodavců na 
pozemku. Další výhodou orby je také 
vynášení živin, které byly splaveny do 
nižších vrstev ornice a je potřeba je 
vrátit zpět ke kořenům rostlin.
Můžeme se přít o to, která techno-
logie je lepší, ale až teprve čas uká-
že. My v OPaLL-AGRI však věříme, 
že orba má své nezastupitelné mís-
to v moderním farmaření, a proto 
pro vás již řadu let vyrábíme pluhy 
vysoké kvality. V sortimentu společ-
nosti nalezneme pluhy pro farmá-
ře i velké podniky. Díky široké škále 
příslušenství a variant tak lze pluhy 
OPaLL-AGRI přizpůsobit různým ty-
pům půdních podmínek a agregovat 
s velkým výkonovým rozpětím trak-
torů. Všechny pluhy jsou vyráběny 
ze spe ciální oceli, která se liší podle 
požadavků jednotlivých součástek. 
Opotřebitelné díly se vyrábějí z ab-

razivních ocelí jedinečného složení, 
které jsou v procesu výroby dále zu-
šlechťovány na hodnoty odpovídající 
maximální výdrži. Nejdůležitější část 
každého pluhu, tedy nosný rám je 
tvořen jeklem, který je za tepla válco-
ván do jednoho celku a neobsahuje 
svar. Tento proces zaručuje vysokou 
pevnost a lze říci, že rám je dimenzo-
ván na celou životnost stroje. Zakou-
pením pluhu značky OPaLL-AGRI tak 

zákazník dostane stroj, který v maxi-
mální možné míře plní požadavky na 
kvalitní orbu. Díky odbornému servi-
su a zásobování náhradními díly získá 
klient ve společnosti OPaLL-AGRI spo-
lehlivého partnera, který je připraven 
dlouhodobě zajistit spokojenost se 
zakoupenými produkty.
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