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Častým problémem, se kterým se 
potýká mnoho podniků hospodaří-
cích s kejdou, jsou přeplněné jímky, 
ve kterých se tvoří usazeniny na dně 
jímky a především u hovězí kejdy 
plovoucí krusta. Z toho důvodu se 
dá pak z jímky vyčerpat pouze teku-
tý materiál a usazeniny se musí poz-
ději vybagrovat. Avšak díky výkon-
ným mixérům kejdy je možné tyto 
krusty a usazeniny smíchat dohro-
mady s tekutou kejdou a následně 
cisternou vyaplikovat na pole. Díky 
vzduchu, který se do kejdy dostane 
dokonalým promícháním, dochází 
k rychlejšímu rozkladu rostlinných 
zbytků a kejda tak dobře poslouží ke 
kvalitnímu a levnému hnojení.
Traktorová míchadla kejdy od firmy 
Vakutec disponují vysokou výkon-
ností, správné rozmíchání zajistí v co 

nejkratším čase a za co nejmenších 
nákladů. Především díky nově vy-
vinuté vrtuli HE25 (High Effective), 
kterou má firma Vakutec patento-
vanou, je možné snížit energii i po-
třebný čas na promíchání kejdy až 
o 50 %. Tato výkonná vrtule vznikla 
na základě série testů ve spolupráci 
s technologickým centrem v rakous-
kém Grieskirchenu. Po odzkoušení 
několika druhů vrtulí s různými lo-
patkami bylo zjištěno, že při stejném 
výkonu traktoru a otáčkách hnacího 
hřídele má vrtule HE25 dvakrát tak 
větší výkon než klasické lopatkové 
vrtule (viz tab. 1). Díky tomu je dosa-
hováno daleko nižší spotřeby a také 
úspory času potřebného k promíchá-
ní kejdy. 
Míchadla jsou k dispozici v několika 
délkách tak, aby vyhovovala různým 

rozměrům jímek (viz tab. 2). Trakto-
rová míchadla jsou tak velkými po-
mocníky k získání homogenní kejdy.
Základním heslem firmy Vakutec je 
„lepší využití kejdy pro hnojení v po-
rostu“. Tomu odpovídá celý výrobní 
program firmy, který je zaměřen, 
kromě techniky pro homogenizaci 
kejdy, hlavně na výrobu lehkých níz-
kých aplikačních cisteren do porostu 
a také lehkých hadicových aplikátorů.
Pokud se na nás obrátíte, rádi vám 
poradíme s výběrem vhodného mi-
xéru pro vaši jímku, případně rádi 
vyřešíme i vaše další požadavky. 
V současné době jsou velkou výho-
dou rychlé dodací termíny nabíze-
ných mixérů. 
Srdečně vás zveme k návštěvě na-
šeho stánku na výstavě TECHAGRO 

v Brně (volná plocha A, stánek 012), 
kde budeme mimo jiné traktorový 
mixér TMH Profi 6m také vysta vovat.
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Kejda je komplexní, organominerální stájové 
hnojivo, jehož účinnost je srovnatelná s chlévským 
hnojem i průmyslovými hnojivy. Přestože je v naší 
republice již mnoho let dostupná moderní aplikační 
technika, se správným a efektivním hnojením 
kejdou se často nesetkáme. Efektivní využití kejdy 
u nás tedy stále představuje jednu z velkých rezerv 
našeho zemědělství.

Traktorová míchadla Vakutec – účinné 
řešení pro homogenizaci kejdy

, p j , y y ý Tab. 2. – Doporučení míchadel dle velikosti jímky

Tab. 1 – Příkon různých druhů 
traktorových  míchadel
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Traktorová míchadla Vakutec rozmíchají Vaši kejdu 2x rychleji

Dvojnásobná síla míchání 
díky lopatkám  
High Effective
Kvalitní homogenizace 
kejdy
50% úspora času
50% úspora nákladů

Nejčastěji používaná  
míchadla kejdy  

Vakutec Profi  
TMH 5 a 6 m  

pro otevřené  
i uzavřené jímky
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