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Viac slovenských potravín
dá Slovensku viac práce
GABRIELA MATEČNÁ
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

V

ážení priatelia poľnohospodárstva a potravinárstva, milí
čitatelia.
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo nepochybne patria medzi
najdôležitejšie oblasti nášho života. Od nich závisí, aké potraviny sa
dostávajú na náš stôl a ovplyvňujú naše zdravie. Poľnohospodári sa
tiež starajú o vzhľad krajiny, starajú sa o ňu.
Jednou z priorít, ktorú sme si v rezorte stanovili, je zvyšovanie podielu domácich potravín na slovenskom trhu. Podpora
domácej poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárskeho
priemyslu rozhodne zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečení našej potravinovej sebestačnosti. A myslím, že nebudem
preháňať, ak poviem, že môžeme byť hrdí na naše tradície
a na výrobu kvalitných tradičných slovenských potravín. Ich
produkcia pomáha zachovávať kultúrne dedičstvo, podporuje
zamestnanosť v regiónoch a udržiava charakter slovenského
vidieka.
Naše potraviny majú úspech aj v zahraničí, preto by sme sa
nemali báť ani exportu na trhy mimo Slovenska. Aj preto rezort
pôdohospodárstva podporuje účasť výrobcov a spracovateľov na významných svetových výstavách. Veď bezpochyby, tie
sú vstupenkou na zahraničné trhy.
Azda najväčšou výzvou na najbližšie obdobie je pozdvihnutie úrovne poľnohospodárstva a zlepšenie vnímania celého
sektora vo verejnosti. Nachádzame sa totiž v zložitej situácii.
Od začiatku deväťdesiatych rokov sa výrazne znížila zamestnanosť v poľnohospodárstve a vek poľnohospodárov sa zvyšuje. Podobne ako v iných odvetviach, aj výroba potravín je
závislá od surovín. V tomto prípade obzvlášť platí, že čím kratšia je cesta od prvovýroby k spracovateľovi, tým je menšie
riziko znehodnotenia surovín. Práve preto podporujeme slovenských prvovýrobcov a spracovateľov potravín.
Globálne klimatické zmeny, ktorých sme v súčasnosti svedkom, významne ovplyvňujú aj rastlinnú výrobu. To prináša no-

vé výzvy, ktorým musíme spolu čeliť. Hľadanie riešení nebude
jednoduché, ale musíme sa na tieto zmeny odborne pripraviť.
Kľúčové je zvyšovanie rôznorodosti plodín pestovaných na
Slovensku. Preto sa snažíme o zvýšenie diverzifikácie rastlinnej výroby prostredníctvom rozšírenia podporovaných plodín.
Tento rok sme už rozšírili podporu z priamych platieb aj na
jahody, bazu čiernu, liesku obyčajnú či ružu jabĺčkovú. Tie tak
pribudli k doteraz podporovaným plodinám, ako sú napríklad
egreše, maliny či ríbezle. Pestovanie týchto novo podporovaných plodín umožní poľnohospodárom zmierniť následky extrémnych výkyvov počasia a zlepší potravinovú sebestačnosť
Slovenska.
V tomto roku rezort pôdohospodárstva spustil prípravu Národného potravinového katalógu. Tento nástroj bude verejným
obstarávateľom, ktorí nakupujú potraviny za štátne financie,
ponúkať čerstvé produkty vo vysokej kvalite, s garantovanými
výživovými hodnotami, vysokou flexibilitou dodávok za primerané ceny.
Spomínala som, že jednou z najväčších priorít nášho rezortu je zvyšovanie podielu domácich potravín na pultoch predajní. Aj preto rokujeme s reťazcami a máme tu aj konkrétny
výsledok – regionálne pulty, ktoré už dnes môžeme nájsť vo
viacerých reťazcoch. Tešíme sa záujmu spotrebiteľov o lokálne produkty, ktoré sú v nich umiestnené.
Úspech vo všetkých oblastiach, ktoré som tu spomínala, má jedného spoločného menovateľa. Kvalitné slovenské
poľnohospodárstvo sa nezaobíde bez šikovných a zručných
manažérov. Len pri vzájomnej spolupráci môžeme dosiahnuť
zvýšenie kvality slovenského poľnohospodárstva a práve preto nás teší, že medzi poľnohospodármi si našla svoje miesto
prestížna súťaž Top Agro.
Blahoželám všetkým oceneným!

More of Slovak Food
Means More Jobs for Slovakia
GABRIELA MATEČNÁ
Minister of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic

Dear friends of agriculture and food industry, dear readers, it is beyond question that
the agriculture and food industry present
one of the most important parts of our life.
What food is on a table and what affects
our health depends on this sector. Farmers
take care about how the countryside looks
like; they are responsible for protection and
formation of healthy environment.
One of the priorities we had determined in
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our sector was to increase the share of domestic food on the Slovak market. In any
case, how much support the domestic agricultural basic production and food sector
gets that is playing the principal role in securing our food self-sufficiency. I think I am
not exaggerating saying that we have to
be proud on traditions and on the production of traditional Slovak quality food. Such
production promotes our cultural heritage,

encourages the employment rate in rural
regions and maintains the character of the
Slovak rural development.
We know that Slovak food is popular also
abroad therefore we should not have any
worries exporting it on foreign markets. We
provide all encouragement to our producers and processors in participating in important world exhibitions. Such events are
like a ticket for the foreign markets.

Probably the biggest challenge for the near
future is increasing the level of our agriculture and at the same time increasing the
awareness of the sector in public. Currently,
our situation is rather complicated. As of
the beginning of the 90-ties we had seen
and still are seeing a sharp drop in employment rate in agriculture, and in addition,
the average age has rather increased. Also
the agricultural production like in other
sectors is dependable on raw materials.
But there is a very strong imperative ruling
this production: the shorter the road from
basic production to a processor – the lower
the risk of the quality damage. Thereby we
strive to provide all possible support to Slovak basic producers and food processors.
Global climatic changes we are now facing
significantly affect the plant production.
That is bringing new challenges. Needless
to say that seeking solutions will not be
easy, anyway, we have to prepare profes-

sionally. Increasing the crop diversity farming in Slovakia is a vital key. Therefore this
year, as for direct payments the ministry
support has been widened and included
also strawberries, black elder (Sambucus
nigra), common hazel (Corylus avelana L.)
or apple rose (rosa villosa). This was added
to the list of so far supported plants like
gooseberries, raspberries or red and black
currents. We believe that this could help
our plant growers to soften bad impacts of
extreme weather changes and improve the
food self-sufficiency in Slovakia.
In the current year the agriculture and
food sector launched the National food
catalogue project. This should be a tool
for providers, who buy food using the state
money, to obtain fresh and high quality
products with guaranteed nutrition value,
and a greater flexibility of deliveries for reasonable prices.
As I have already mentioned, one of the

biggest priorities in our sector is to increase the share of domestic food on our
supermarket shelves. Negotiation with supermarket chains has been going on and
there is already a factual result – regional
product shelves are arranged in some supermarkets. We are happy to see that consumers are interested and looking for local
products on such shelves.
The key to success in the all above mentioned areas has a common base. Obviously, quality of the Slovak agriculture cannot
do without smart and skilful managers. We
count on them because only in a mutual
cooperation the quality Slovak agriculture
has a chance to grow. Therefore we enjoy
the idea of the prestigious TOP AGRO competition which has definitely found its specific position among farmers and others
working in the Slovak agriculture and food
processing sector.
Congratulations to all awardees!
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Kam kráčame
JOZEF SEDLÁK
predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov

C

o z nás Slávu bude o sto let, co že
bude z celé Evropy? Otázku, ktorú
vyslovil Ján Kollár pred takmer dvesto
rokmi, si kladieme opäť aj v súčasnosti. Aká
je budúcnosť našej krajiny a Európy? Uchováme si identitu a v akej podobe?
Súčasťou identity krajiny a ľudí, ktorí ju
obývajú a hospodária v nej, nie je len jazyk
a kultúra v najširšom slova zmysle, je to aj
poľnohospodárstvo, prostredníctvom ktorého sa začala cesta všetkých národov k civilizovanej spoločnosti. Uchovať si identitu
znamená tiež uchovať si poľnohospodárstvo
s črtami originálnymi pre našu krajinu.
Prežívame obdobie, keď sa naša krajina
a vôbec celý svet prudko mení. Vidíme to aj
na poľnohospodárstve, ktoré ovládli nové
technológie. Prispeli k tomu, že v chlebovom
odvetví dnes pracuje len zlomok obyvateľstva – o výživu vyše 5-miliónového Slovenska sa stará iba 50-tisíc ľudí. Pred necelými
tridsiatimi rokmi to bolo sedem razy toľko
a krátko po druhej svetovej vojne pracovala
v poľnohospodárstve polovica obyvateľstva.
Len keď si pripomenieme tieto fakty, pochopíme obrovské zmeny, ktoré sa odohrali
na vidieku. Po druhej svetovej vojne sa ocitlo Slovensko v sovietskej zóne, jej prejavom
v poľnohospodárstve bola kolektivizácia,
vznik družstiev a štátnych majetkov, ktoré
znamenali koniec súkromnému hospodáreniu na pôde. To sa obnovilo až po roku 1989.
Prítomnosť vyrastá z minulosti, nemožno

sa jej zbaviť, sme ňou poznačení. Fakt, že
slovenské poľnohospodárstvo je naďalej veľkovýrobné, vyplýva z jeho včerajška, z toho,
ako sme sa naučili hospodáriť v družstvách
a štátnych majetkoch. Práve v tomto období
sa narodilo pokolenie manažérov, ktorí dosahujú výsledky porovnateľné s najproduktívnejšími americkými i európskymi farmami.
Základom západoeurópskeho poľnohospodárstva sú rodinné farmy. Aj tie, ako ukázala napríklad Tour de France, prinášajúca
pohľady do vnútra nemeckého a francúzskeho vidieka, podstatne narástli. Koncentrácia
plôch a hospodárstiev je jednoducho faktom.
Je odozvou na spracovanie poľnohospodárskych surovín a obchod s potravinami, ktorý
ovládli nadnárodné spoločnosti.
Reakciou na tento vývoj je rastúci dopyt
po ovocí, zeleniny a potravinách, ktoré produkujú tradičné farmy. Vznikajú aj na Slovensku. Dva prúdy výroby potravín – veľkovýrobný aj tradičný sa budú paralelne rozvíjať
a prelínať, lebo mnohé družstvá a akciové
spoločnosti začínajú budovať gazdovské
dvory. Budúcnosť patrí pestrosti podnikateľských foriem aj prístupov k hospodáreniu
na pôde. Tú dokumentuje aj tohtoročné Top
Agro Slovensko. Nájdeme v ňom príklady
úspešného manažovania veľkých aj menších
rodinných fariem, podnikov s čisto slovenským kapitálom, ale aj so zahraničnými investormi.
Ak hovoríme o uchovaní originality slovenského poľnohospodárstva, nuž potom
vyplýva z jeho historickej cesty, z našej mentality a profesionálnej skúsenosti, ako veci

robiť dobre a správne. Nezabúdajme však,
že aj pôvodnosť je ovplyvňovaná impulzami
zvonka. Aj nedávno uznané plemeno Slovenskej dojnej ovce vzniklo krížením zošľachtenej Valašky, Cigáje a francúzskeho Lacaune.
A samo slovenské ovčiarstvo je produktom
valašskej kolonizácie. Moderné slovenské
ovocinárstvo, ktoré zásobuje ovocnými výpestkami celú západnú Európu, je tiež kombináciou slovenského ovocinárskeho umu
a západných technológií. Takých príkladov
je veľa.
Áno, zmocňujú sa nás obavy, či si udržíme poľnohospodárstvo a v akej podobe. Pokiaľ však budú slovenské poľnohospodárske
podniky hospodáriť tak ako špičkovo manažované firmy, príbehy ktorých približujeme
v ročenke Top Agro Slovensko 2016/2017,
nemusíme sa o budúcnosť obávať.

Where Are We Going
JOZEF SEDLÁK
President of the Club of Agricultural Journalists

Identity of a country and of the people working and living there it is not only language and
culture in the broadest sense, but it is also the
agriculture which was the base for all nations
to set on the way towards a civilized society.
Maintaining identity means maintaining the
agriculture with features which were typical,
original for our country.
We live in the period of time when our country, the entire world, is sharply changing. You
can see that also on our agriculture which has
been engrossed by new technologies. Nowadays, as the result of that, only a fraction of our
population is working in the so called ´bread´
sector. Merely 50 thousand people provide
nutrition for the 5-million Slovakia. Some thirty
years ago it was 7 times more, and shortly after the 2nd world war a half of our population
worked in agriculture.
Reminding these facts we can see what
a great change happened with the rural areas.
After WW II Slovakia fell under the Soviet zone,
and it was reflected in agriculture with collectivization, establishing agricultural cooperatives and state estates – and that was the end
of private farming in our country. It went back
again only after 1989.
The present time has it roots in the past, no-
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body can get rid of the past, and our past has
stamped us. The fact that Slovak agriculture
still performs like the mass-production is a result of our past, the result of the experience
that we gained from farming collectively in the
cooperatives or state properties. And we have
to admit that it was the era which gave us the
generation of managers who are achieving
results comparable with the best productive
American and European farms.
Family farms are essential for the west European agriculture. Such farms have widened
greatly – as we could see on live TV broadcast
from Tour de France, the scenery of French
and German countryside was so impressive.
Concentration of planes and fields is simply
the reality there. That is actually the response
to the agricultural products processing and
food trade got that is controlled by multinational companies. Subsequently, the demand
for fruits, vegetables and food items, that traditional farms are capable to meet, is growing.
Similar farms have originated also in Slovakia.
Two lines of food production – mass production and traditional production would intertwine and develop in parallel as cooperatives
and joint stock companies started to build bigger facilities we could call farmers´ yards. Agriculture is the most essential form of food production for humanity. Its future must definitely
be: the efficient management, versatile forms

and approaches to land cultivation. This was
clearly documented by the Top Agro Slovakia
2017. It has brought examples of successful management of big and also small family
farms, of companies with Slovak capital, but
also of companies with foreign investors.
If we are speaking about originality of the Slovak agriculture, we should follow its historical
road, Slovak mentality and professional experience that had been commanding how to do
things well and properly. However, we should
not forget that the originality has been influenced from the outside world. For instance,
just recently the breed of Slovak dairy sheep
was recognized. The new stock is the result
of crossbreeding with specialized breeds
Valaška, Cigája and French breed Lacaune.
Interestingly enough, the Slovak sheep breeding is a product of Walachia colonization.
Modern Slovak pomiculture which is now
fruits supplier for the Western Europe is also
a combination of Slovak pomiculture wisdom
with western technologies. There are a lot of
examples of the kind.
Yes, we worry about sustaining the agriculture? How will it look like? Anyway, if the
Slovak agricultural companies will further be
performing like the firms with top managements – we have many such stories in our Top
Agro Slovakia 2016/2017 year-book – then,
we should not worry about the future.

Potrebujeme
porovnateľné podmienky
MILAN SEMANČÍK,
predseda Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory

U

plynul ďalší rok, odkedy sme blahoželali víťazom súťaže najúspešnejších
manažmentov
agropotravinárskeho
odvetvia Top Agro za rok 2015. Uplynul rok,
v ktorom sa naplno prejavila celoeurópska
mliečna kríza, úrodu ničili jarné mrazy a aj
naďalej sme pociťovali následky nekalých obchodných praktík a zneužívanie dominantného postavenia na trhu obchodnými reťazcami.
Ale rovnako uplynulo obdobie, počas ktorého sa mnohé agropotravinárske firmy naďalej snažili zveľaďovať náš vidiek, dotvárať
krajinu, zamestnávať ľudí v živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výrobe či vyrábať zdravé
a bezpečné potraviny, a to aj formou „z poľa
na stôl“.
Je našou snahou, aby sme mali v agropotravinárskom odvetví čoraz viac takýchto
firiem. Aby sme rebríček tých najúspešnejších
manažmentov mohli rozšíriť o ďalšie desiatky nových podnikov, ktoré by išli príkladom
a ukazovali, že atraktívne, rôznorodé poľnohospodárstvo a moderné potravinárstvo sa
dá robiť aj na Slovensku.
Na to však potrebujeme mať porovnateľné
podmienky s okolitými krajinami, potrebujeme
zvýšiť štátnu pomoc a mať silnú, motivujúcu
a spravodlivú Spoločnú poľnohospodársku

politiku, aby naše firmy vedeli svojimi výrobkami konkurovať podnikateľom z okolitých
štátov, z krajín V4.
Prípravy na novú Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) po roku 2020 sú
v plnom prúde. Žiadame, aby bola silnejšia,
spravodlivejšia a jednoduchšia. Uvedomujeme si, že náš hlas je vo veľkom európskom
priestore pomerne slabý. Preto sme sa spojili
s ďalšími štátmi, aby sme spoločne bojovali
za zachovanie poľnohospodárstva a potravinárstva v našich krajinách. Spoločná predstava o fungovaní novej SPP je zapracovaná
v Bratislavskej deklarácii, ku ktorej sa dodnes
pripojili agrárne samosprávy ďalších šiestich krajín EÚ. Silnejšiu vyjednávaciu pozíciu
chceme dosiahnuť aj členstvom Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory
v Konzorciu mimovládnych organizácií Českej
a Slovenskej republiky. Veríme, že náš hlas
takýmto spôsobom postupne zosilnie a bude
ho počuť tak na Slovensku, ako aj v celej EÚ.
Každý by mal svojou troškou a aktívnou
činnosťou prispieť k lepšiemu postaveniu
poľnohospodárov a potravinárov v našej
spoločnosti. Naši potravinári prinášajú do obchodov chutné a najmä škandálmi nepoznačené potraviny. V časoch globalizácie trhu,
enormných dovozov zahraničných potravín
rôznej kvality, ich prebaľovania, je to obrovská devíza. Potrebujeme sa viac predať, viac
otvoriť Slovákom oči, presvedčiť ich, že po-

traviny od slovenských producentov spĺňajú
najvyššie bezpečnostné potravinové štandardy. Aj preto aktívne pracujeme na vytvorení
Národného potravinového katalógu, cez ktorý zabezpečíme čerstvé lokálne výrobky do
zariadení verejného stravovania celkovo pre
milión stravníkov. Prostredníctvom dnes už 5.
ročníka súťaže Hovorme o jedle pracujeme aj
s najmladšou generáciou našich spotrebiteľov
a učíme žiakov základných škôl o význame
našich potravín a stravovacích návykoch.
Slovenské potraviny si zaslúžia väčší
priestor na pultoch obchodných reťazcov
a uznanie zákazníkov za ich kvalitu a bezpečnosť. Potravinári a poľnohospodári si zase zaslúžia uznanie verejnosti a aj samotného štátu
za to, že takéto produkty aj pri tvrdej konkurencii v celom európskom priestore ešte stále
dokážu vyrobiť.

We Need Comparable Conditions
MILAN SEMANČÍK,
President of the Slovak Agriculture and Food Chamber

Another year has gone since the Top Agro
2015 contest when we congratulated
winners of the best agriculture and food
processing sector managers’ on winning
awards. It was the year when the milk crisis strongly manifested all over Europe,
spring frosts damaged a lot of crops, and
one more year when we further suffered
impacts of unfair business practices and
abuse on dominant position of supermarket
retail chains on the market.
Yet, it was also the time when many agro
and food companies went on trying to be
stronger and make rural living more environmentally friendly and economically viable, created jobs to people in livestock
production and in special crop production,
has started production of healthy food –
with a direct delivery “from field-to- table”.
Efforts has been done to have more and
more of showcase companies which show
how to make countryside sustainable in
the agro and food processing sector. We
wish them to increase by tens on the list
of the best managements; those should be
new companies offering a good example,
making their way, showing that an attractive
and diversified agriculture can be feasible
also in Slovakia.

Needless to say that to achieve the goal,
we need comparable conditions in place
like applied in the surrounding EU countries, we need to increase the state support
and could lean on a strong, motivating and
equitable Common Agricultural Policy so
that our companies and their products can
stand upright in the market competion with
business men from V4 countries.
Now, the Common Agricultural Policy
(CAP) after 2020 preparation process has
been ongoing. Our demands are that the
new CAP policy must be stronger, simpler
and more equitable. Our voice amidst big
European countries is weak, we know that.
That is why we created an alliance with
neighbouring countries to fight together for
sustainable agriculture and food processing in our countries. Our common idea how
the CAP should work has been presented
in Bratislava Declaration - till today six EU
countries joined and supported the declaration. We want to get a stronger negotiating position through a membership of the
Slovak Agriculture and Food Chamber in
the Consortium of Czech and Slovak nongovernmental organizations. We believe
that doing that our voice would be more
powerful and resound in Slovakia as well as
in the EU.
Everybody could contribute to a better
standing of farmers and food producers in

our country. Our food processing companies supply tasty and non-scandalized food
items to supermarkets. In time of the market globalization, of enormous foreign food
imports of different or dubious quality and
re-packaging techniques it must be obvious that the Slovak food product is a winwin. We need to sell more, to open eyes
to all Slovaks so that they could see and
understand that renowned Slovak producers meet the highest food safety standards.
This is why we have induced activities in
creating a National food catalogue which
would be helpful in securing only fresh local food products delivery to canteen and
all public catering companies. The 5th annual contest event named ´Let’s peak about
meals´ is a way how to educate the youngest generation of consumers and explain to
basic schools children why food and proper
eating habits are so important.
I want to underline again that the Slovak
food deserves much bigger space on supermarket shelves and much more appreciation from our customers - for its quality
and health safety. And not least, our farmers and food processors deserve more of
people and the state appreciation for a simple reason – Slovak companies are still capable, even in a tough-and-tumble competition inside the European space, to provide
healthy and safe Slovak food.
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Vlaňajšok patrí v poľnohospodárstve
k priaznivejším rokom, ovplyvnil
aj záujem o súťaž Top Agro
Ing. ŠTEFAN ADAM
riaditeľ NPPC-VÚEPP v Bratislave

R

ok 2016 môžu vo väčšine poľnohospodárskych podnikov hodnotiť pozitívne.
Veď až 76 percent z nich skončilo vlani
so ziskom, a to je o 9 percentuálnych budov
viac ako rok pred tým. Aj celkovo ekonomická
výkonnosť odvetvia vzrástla, hoci ju ovplyvňoval – podobne ako v predchádzajúcich rokoch
– nepriaznivý vývoj cien poľnohospodárskych
komodít. To sa logicky premietalo do ekonomiky výrobkov a následne do ekonomiky samotných podnikov. Napriek tomu poľnohospodárstvo dosiahlo kladný výsledok hospodárenia. Zisk pred zdanením bol 50,4 milióna
eur, čo predstavuje medziročný nárast o 37
percent. Bol to pritom tretí po sebe ziskový rok, ktorý vo výsledku
hospodárenia bol pozitívnejší aj v porovnaní s päťročným priemerom
rokov 2011 až 2015. Vlaňajšok charakterizovalo zvýšenie hrubej poľnohospodárskej produkcie, najmä rastlinnej, avšak aj pokles cien.
Optimálne rozloženie zrážok prispelo k tomu, že sa značne zvýšili
hektárové úrody, a tým aj naturálna – hmotnostná produkcia väčšiny
komodít rastlinnej výroby. Vysokou úrodou potešila najmä pšenica,
kukurica na zrno, cukrová repa, zemiaky, olejniny či zelenina. Na
druhej strane lokálny výskyt jarných mrazov s dosahom na ovocné
sady a vinice, ale aj na niektoré porasty cukrovej repy a repky ozimnej
a tiež lokálne prívalové dažde postihli viacero podnikov na Slovensku.
Aj hmotnostná produkcia v živočíšnej výrobe podrástla takmer pri
všetkých rozhodujúcich skupinách jatočných zvierat – hovädzieho
dobytka, ošípaných, oviec a kôz, hydiny. Taktiež sa zvýšila produkcia
ovčieho mlieka a slepačích vajec. Menej však bolo kravského mlieka.
Aj v tejto situácii pokračoval a prehlboval sa trend dominancie
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podielu rastlinnej nad živočíšnou produkciou,
ktorá je nákladovo podstatne náročnejšia.
Celkové výdavky do slovenského pôdohospodárstva z európskych a národných
zdrojov dosiahli vlani 694,7 milióna eur. V ich
štruktúre najväčší podiel, a to až 58,7 percenta, tvorili výdavky na priame platby, ďalej to
boli prostriedky z Programu rozvoja vidieka
2014 – 2020 s podielom 23,4 percenta. Zostávajúcich 17,9 percenta tvorili výdavky na
všeobecné služby, trhovo orientované výdavky, operačný program – Rybné hospodárstvo,
ako aj prostriedky na štátnu pomoc a národné
opatrenia.
Žiaľ, agropotravinársky zahraničný obchod
vykázal záporné saldo -1 273,5 milióna eur.
Pozitívna situácia v poľnohospodárstve
ovplyvnila aj záujem podnikov prihlásiť sa do súťaže Top Agro. Hodnotiteľom – podobne ako v predchádzajúcich rokoch – bol NPPC-Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave na základe výsledkov dosiahnutých za rok 2016 a uložených
v údajovej databáze Informačných listov MPRV SR. Do súťaže sa prihlásilo 757 podnikov, z toho 508 právnických osôb a 249 samostatne
hospodáriacich roľníkov.
Podniky mohli získať maximálne 926 bodov integrovaného ukazovateľa, prepočítaného váhami, a podľa jeho úrovne sa určilo poradie
prvých sto prihlásených firiem. Podniky boli roztriedené do viacerých
skupín podľa právnej formy (poľnohospodárske družstvá, obchodné spoločnosti, samostatne hospodáriaci roľníci) a podľa prírodných
podmienok (produkčné a znevýhodnené oblasti), v ktorých hospodária. Zo súťaže boli vylúčené podniky, ktoré vykázali stratu, vysoké
záväzky voči Sociálnej poisťovni či minimálne hodnoty jednotlivých
ukazovateľov.

Úspechy treba zverejňovať a oceňovať
JAROMÍR MATOUŠEK
vedúci oddelenia Agrobiznis v UniCredit Bank Slovakia, a.s.

C

elý svoj profesionálny život som spojil s odvetvím
poľnohospodárstva. Ako základné poznanie som
si odniesol to, že reálny obraz agrokomplexu sa
vytvára len pri pohľade a hodnotení konkrétnych podnikov. Iba z ich vízií, zámerov, výsledkov môžeme skladať obraz
odvetvia, posudzovať jeho smerovanie, vytvárať systémy agrárnej
politiky. Top Agro k tomuto obrazu významne prispieva. Aj preto
UniCredit Bank túto odvetvovú súťaž už 20 rokov podporuje a aktívne sa zúčastňuje na jej prípravách.
Poľnohospodárstvo nemá v súčasnom svete alternatívu. Vždy
naň bude vplývať počasie, trhy
i agrárna politika. Bolo a aj bude
o ťažkej robote a o riešení komplikovaných situácií. A vždy bude o ľuďoch a ich schopnostiach
správne sa rozhodovať a konať,
viesť kolektívy. I o tom je Top Agro.
Dvadsať rokov sa v odvetví i na
tomto podujatí stretávam so skutočnými manažérmi. Významne
obohatili môj pohľad na odvetvie,
samotné podniky i na život. Ich
vlastnosti sú skutočne inšpiratívne.
Majú schopnosti stratégov a taktikov. Každý deň prijímajú závažné
rozhodnutia, s ktorými prichádzajú
pred svoje pracovné kolektívy. Každý deň dosahujú víťazstva, ale utŕžia aj prehry. Presne taký je život. V niektorých
prípadoch vedia, že nemôžu ovplyvniť nič a napriek tomu
robia všetko, čo treba. Sú to realisti aj entuziasti telom aj
dušou. Zaslúžia si úctu a ocenenie. A s nimi aj pracovné
kolektívy, ktoré vedú.
Poľnohospodárstvo sa neustále mení a dovolím si povedať – napreduje. Platí to minimálne o vyhodnotených podnikoch. Pred 20-timi rokmi prechádzali podniky doznievajúcou privatizáciou a krízou, hľadali zásadné cesty rozvoja
v úplne novom prostredí voľného podnikania v otvorenom
trhovom prostredí. Za toto obdobie sa minimálne štyri razy
zmenila agrárna politika a zmenili sa aj trhy. Ale i vtedy sme
sa pri súťaži Top Agro tešili s tými najlepšími. Dnes sú tieto
podniky stabilizované, schopné ďalšieho rozvoja.
Na druhej strane prichádzajú nové zmeny a výzvy. Veľa podnikov sa predalo alebo pripravuje na predaj. Menia
sa ich majitelia, podnikateľské zámery, podniková kultúra.
Nakupované podniky sú zaťažované akvizičnými nákladmi. Vytvárajú sa silné skupiny s centralizovaným kontro-

lingom, koncentrovaným nákupom a odbytom. Na druhej
strane sa presadzujú aj mladí podnikatelia, ktorí prichádzajú s menšími podnikateľskými projektmi.
Na Slovensku je najväčšia diverzifikácia foriem a veľkosti poľnohospodárskych podnikov z celej EÚ. Od podnikateľských skupín, ktoré obhospodarujú napríklad viac ako
30-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, až po fyzické
osoby s niekoľkými hektármi pôdy.
Od podnikov s diverzifikovanou
produkciou po podniky špecializované. Od podnikov, ktoré dlhodobo zaostávajú vo svojom zameraní, produkčných schopnostiach
a efektívnosti až po podniky, ktoré
realizujú svoje zámery a zaraďujú
sa medzi európske špičky.
UniCredit Bank sa celé tie roky
snažila s takými manažérmi a ich
podnikmi spolupracovať. V roku
2011 sme do vyhodnotenia Top
Agro správne uviedli, že banka poskytla odvetviu 240 miliónov eur
úverov. Tento rok sme presiahli
v odvetví úverovú angažovanosť
viac ako 410 miliónov eur. Ide
o nárast viac ako 70 percent. Navonok je to suché číslo. Ale za ním
sú desiatky nových stavieb pre
dobytok, stovky traktorov a kombajnov, zvýšenie financovania zásob ako opatrenie na zlepšenie
príjmov pri predaji komodít, ale sú
to aj krátkodobé zdroje z banky na
kvalitnejšiu prevádzku podnikov.
Znamená to väčšie otvorenie sa
vedecko-technickému pokroku, vyššiu stabilizáciu podnikov. Aj z tohto pohľadu treba hodnotiť rolu banky a s ňou
spätý pokrok poľnohospodárskych podnikov, ich tendencie k stabilite a trvalému rozvoju.
UniCredit Bank si uvedomuje kvalitu a dôležitosť odvetvia a má ambície i v budúcnosti prispievať k jeho rozvoju.
Nachádzame sa v prechodnom období, keď sa pripravujú
zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike. Objavujú sa i hrozby v podobe krátenia zdrojov, zastropovania
platieb, v tvorbe sústavy na odstraňovanie rizík, nejasná
je unitárna politika. To však neznamená, že banka bude
vyčkávať. Už teraz spoločne s klientmi analyzujeme riziká,
pripravujeme návrhy na riešenia a financujeme zmysluplné
projekty z hľadiska investičného i prevádzkového. Ponúkame svoje skúsenosti na príprave systémov a projektov
na elimináciu finančných rizík v poľnohospodárstve.
Vážime si Vás, ktorí ukazujete smer a cesty úspešného
podnikania. Je to mimoriadne dôležité. Veľmi si prajeme
naďalej spolupracovať s Vami – najlepšími – a blahoželáme k úspechom.

SILNÉ PODNIKY PATRIA K SILNEJ BANKE

Pozmenené
kritéria hodnotenia
Ing. Štefan ADAM
riaditeľ NPPC-VÚEPP v Bratislave
V snahe predísť možným pochybnostiam,
ktoré niekedy sprevádzali hodnotenie podnikov v súťaži Top Agro, bola v tomto roku
zriadená komisia, ktorá čiastočne pozmenila
hodnotiace kritériá. Uskutočnili sa pracovné
stretnutia za účasti odborníkov z UniCredit
Bank Slovakia, z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
v Bratislave a novinárov. Cieľom bolo navrhnúť metodické postupy s najobjektívnejším
vyhodnotením ekonomickej bonity poľnohospodárskych podnikov. Po vzájomných
konzultáciách bolo dohodnuté použiť nasledovné ukazovatele:
• rentabilita celkového kapitálu
• produktivita práce z tržieb
• rentability tržieb
• kapitálová vybavenosť
Ide o komplexné ukazovatele, ktoré zahŕňajú ekonomickú a produkčnú výkonnosť
i majetok poľnohospodárskych podnikov.
Okrem toho boli stanovené váhy jednotlivých ukazovateľov. Pri hodnotení sa využila metóda ekonomickej bonity, spočívajúca
v integrácii bodového súčtu ukazovateľov.
Zohľadnili sa aj ďalšie ukazovatele, najmä
obrat, tržby z rastlinnej a živočíšnej výroby, stavy hospodárskych zvierat a sociálny
aspekt, t.j. počet zamestnancov. Návrhy
nových kritérií sme poskytli aj na vyjadrenie
poľnohospodárskej verejnosti.
Ostatné kritéria, t.j. triedenie podnikov podľa organizačno-právnych foriem
a prírodných podmienok boli zachované ako
v minulých rokoch. Podnik bol zaradený do
znevýhodnených oblastí, ak sa v nich nachádza 70 percent jeho poľnohospodárskej
pôdy. Do úvahy sa brali nielen horské oblastí, ale aj tie s prírodnými a špecifickými obmedzeniami. Tým sa do skupiny znevýhodnených oblasti dostali aj podniky z okresov
západného Slovenska.

Modified
evaluation criteria
A commission was established, in an effort to
prevent any doubts that might have come up
regarding the companies´ evaluation process
in the Top Agro competition, which partly
modified the former performance criteria.
After consulting with experts and journalists
the following indicators were agreed:
• Return on equity (ROE)
• Sales revenues and labour expense
• Return on sales (ROS)
• Capital adequacy ratio
Those are complex indicators which
encompass the economic and production
efficiency plus equity of the participating
agricultural companies. Other indicators were
taken into account as well like turnover, sales
from plant and animal production, populations
of domestic cattle herds and social aspect
with the number of employees. These new
suggested criteria had also been proposed for
the agricultural public opinion.
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Top Agro – celkové
poradie podnikov
(na základe finančno-ekonomických výsledkov
za rok 2016)
Por. Názov subjektu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Agrospol, s.r.o., Michalovce
František Szaxon, SHR, Zatín
Poľnohospodárske družstvo Pohronie Želiezovce
FirstFarms Mast Stupava, a.s., Malacky
Poľnohospodárske družstvo Šalgovce
Agrovat PS, s.r.o., Trnovec nad Váhom
JK Gabčíkovo, s.r.o.
AGRO – GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad Žitavou
PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec
Podielnicke poľnohospodárske družstvo Komjatice
Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec
Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo
SEMA HŠ, s.r.o., Sládkovičovo
AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Dubník
Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie
AgroContract mliečna farma, a.s., Jasová
Poľnotrend Trebišov, a.s.
Mgr. Milan Veliký, SHR, Nižná Kamenica
AGRO-VÁH, s.r.o., Diakovce
PD Ponitrie Preseľany
AGROCROP, a.s., Kráľová pri Senci
AGROMARKT – Nýrovce, s.r.o.
Roľnícka a obchodná spoločnosť Bojničky, a.s.
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o., Kolíňany
AGROPEX, s.r.o., Sklabiná
AGRO Voderady – Slovenská Nová Ves, a.s.
AGROTOM, s.r.o., Tomášovce
Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“, Veľké Ripňany
Poľnohospodárske družstvo Dolné Otrokovce
Poľno SME, s.r.o., Palárikovo
Agrodružstvo Bystré
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce
ELESKO, a.s., Bratislava
AGROTOP Topoľníky, a.s.
RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo
Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo
Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany
Zdenek Černay, SHR, Senec
PLANTEX, s.r.o, Veselé pri Piešťanoch
Ing. Ján Jelen, SHR, Nová Dedina
Ing. Štifner Štefan, CSc. Stifi
TATRA – AGROLEV, s.r.o., Poprad
Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
Poľnohospodárske družstvo Neverice
Roľnícke družstvo Bzovík
Poľnohospodárske družstvo Belá – Dulice
Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre

Body
celkom Tržby celkom
prepočítané
tis. €
váhami

926
901
824
822
815
805
804
798
781
779
760
739
730
730
709
706
696
696
693
689
684
682
681
673
658
646
640
632
620
619
615
614
604
592
589
582
578
573
565
558
553
546
538
537
533
530
530

2 738
1 114
2 131
2 858
2 047
1 865
5 739
1 921
13 690
2 629
1 560
2 817
1 811
4 644
2 443
2 721
1 975
471
3 720
2 989
3 662
1 845
2 167
3 261
1 925
2 150
2 517
6 265
1 562
4 652
1 203
4 317
2 145
1 931
2 864
2 024
4 124
3 208
6 571
782
1 134
2 589
3 123
3 582
2 476
2 995
2 687

Por. Názov subjektu

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

RUPOS, s.r.o., Ružindol
PD BREZINA PRAVOTICE, družstvo
Roľnícke družstvo Šaľa
Poľnohospodárske družstvo Radošovce
AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Mikuláš Takács, SHR, Poľany
ASPARAGUS, s.r.o., Veľké Leváre
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec
Poľnohospodárske družstvo Dojč
AGROMAČAJ, s.r.o., Kráľová pri Senci
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO-BÚŠLAK, s.r.o., Dunajský Klátov
AGRORENT, a.s., Nesvady
VITA – ZEL & company, s.r.o., Marcelová
Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo – Veľký Lom
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.
Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové
DAN-FARM, s.r.o., Blahová
AGROSEV, spol s r.o., Detva
Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove
Združenie agropodnikateľov, družstvo, Dvory nad Žitavou
Mária Molnárová, SHR, Tachty
AGROBAN, s.r.o., Bátka
Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo
Poľnohospodárske družstvo Levice
Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice, sídlo Jacovce
Poľnohospodárske družstvo Hlohovec
Klára Kissová, SHR, Želiezovce
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
Farma Východná, p.d.
AGROCOOP IMEĽ, a.s.
Poľnohospodárske družstvo, Lieskovec
Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo
SLOV-MART, s.r.o., Kátlovce
Družstvo AGROPLUS Prešov
Agromart, a.s., Trakovice
MEGART, a.s., Zemianska Olča
Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto
AGRO Hosťovce, s.r.o.
PM, s.r.o., Bratislava
Poľnohospodárske družstvo Kolárovo
Roľnícka spoločnosť, a.s., Bottovo
Poľnohospodárske družstvo Vrbové
AGROSTAAR KB, spol. s r.o., Kráľov Brod
FOOD FARM, s.r.o., Hlohovec
Poľnohospodárske družstvo Zavar
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
GAMOTA výrobné družstvo Komárno
POĽNO VTÁČNIK, a.s., Lehota pod Vtáčnikom
AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
Branislav Šablatúra, SHR, Galanta
Poľnohospodárske družstvo, Ludrová
Ing. Jozef Mikuš Fa JM VINARSTVO, Doľany

Body
celkom Tržby celkom
prepočítané
tis. €
váhami

529
527
511
495
483
481
469
466
462
457
452
448
447
443
441
426
424
422
420
419
415
415
413
413
406
385
383
382
381
356
352
349
348
341
333
331
310
300
297
256
254
254
253
238
235
204
197
197
189
178
143
120
115

2 631
2 255
3 929
2 479
2 827
648
4 783
3 025
1 260
5 863
5 208
1 749
4 076
1 939
1 431
4 846
1 361
1 331
4 718
1 198
6 665
600
3 022
2 473
2 597
7 186
7 437
1 463
7 399
1 902
2 562
1 960
2 165
2 046
1 411
1 004
1 959
2 197
2 191
1 755
5 834
3 035
1 304
2 799
5 076
3 447
3 179
2 645
2 815
2 527
600
1 810
767

PRAMEŇ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva, Bratislava

Poradie TOP podnikov
(podľa kategórií)
Por.

Názov

Body

Názov

Body

Znevýhodnené oblasti

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVÁ
Produkčné oblasti

12

Por.

1.

Poľnohospodárske družstvo Šalgovce

815

2.

Agrodružstvo Bystré

615

3.

RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo

589

4.

Roľnícke družstvo Bzovík

533

5.

Poľnohospodárske družstvo Belá – Dulice

530

1.

Poľnohospodárske družstvo Pohronie Želiezovce

824

2.

Podielnicke poľnohospodárske družstvo Komjatice

779

3.

Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec

760

4.

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo

739

6.

PD BREZINA PRAVOTICE, družstvo

527

5.

Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie

709

7.

Poľnohospodárske družstvo Suché Brezovo – Veľký Lom

441

6.

PD Ponitrie Preseľany

689

8.

Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove

419

7.

Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“

632

9.

Farma Východná, p.d.

356

8.

Poľnohospodárske družstvo Dolné Otrokovce

620

10.

Poľnohospodárske družstvo Lieskovec

349

9.

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce

614

11.

Poľnohospodárske družstvo Ludrová

120

10.

Kukučínov – Poľnohospodárske družstvo

582

11.

Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany

578

12.

Poľnohospodárske družstvo Neverice

537

1.

Agrospol, s.r.o., Michalovce

926

13.

Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre

530

2.

Agrovat PS, s.r.o., Trnovec nad Váhom

805

14.

Roľnícke družstvo Šaľa

511

3.

JK Gabčíkovo, s.r.o.

804

15.

Poľnohospodárske družstvo Radošovce

495

4.

AGRO – GOMBÁR, s.r.o., Dvory nad Žitavou

798

16.

Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec

466

5.

PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec

781

6.

SEMA HŠ, s.r.o., Sládkovičovo

730

17.

Poľnohospodárske družstvo Dojč

462

7.

AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., Dubník

730

18.

Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch

452

8.

AgroContract mliečna farma, a.s., Jasová

706

19.

Roľnícke družstvo podielníkov Dolné Dubové

424

9.

AGRO-VÁH, s.r.o., Diakovce

693

20.

Združenie agropodnikateľov, družstvo, Dvory nad Žitavou

415

10.

AGROCROP, a.s., Kráľová pri Senci

684

21.

Družstvo agropodnikateľov Mužla

413

11.

AGROMARKT – Nýrovce, s.r.o.

682

22.

Poľnohospodárske družstvo Levice

406

12.

Roľnícka a obchodná spoločnosť Bojničky, a.s.

681

23.

Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice,
sídlo Jacovce

385

13.

AGRO Voderady – Slovenská Nová Ves, a.s.

646

14.

Poľno SME, s.r.o., Palárikovo

619

24.

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

383

15.

ELESKO, a.s., Bratislava

604

25.

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady

381

16.

AGROTOP Topoľníky, a.s.

592

26.

Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo

348

17.

PLANTEX, s.r.o, Veselé pri Piešťanoch

565

27.

Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto

300

18.

Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.

538

28.

Poľnohospodárske družstvo Kolárovo

254

19.

RUPOS, s.r.o., Ružindol

529

29.

Poľnohospodárske družstvo Vrbové

253

20.

ASPARAGUS, s.r.o., Veľké Leváre

469

30.

Poľnohospodárske družstvo Zavar

204

21.

AGROMAČAJ, s.r.o., Kráľová pri Senci

457

22.

ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO-BÚŠLAK, s.r.o., Dunajský Klátov

448

31.

Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce

197

23.

AGRORENT, a.s., Nesvady

447

32.

GAMOTA výrobné družstvo Komárno

197

24.

VITA - ZEL & company, s.r.o., Marcelová

443
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OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI
Produkčné oblasti

Svetový výrobca strojov
na zber krmovín, spracovanie pôdy a sejbu
Por.

Názov

Body

25.

Poľnohospodár Nové Zámky, a.s.

426

26.

DAN-FARM s.r.o., Blahová

422

27.

AGROCOOP IMEĽ, a.s.

352

28.

SLOV-MART, s.r.o., Kátlovce

341

29.

Agromart, a.s., Trakovice

331

30.

MEGART, a.s., Zemianska Olča

310

31.

AGRO Hosťovce, s.r.o.

297

32.

AGROSTAAR KB, s.r.o., Kráľov Brod

238

33.

FOOD FARM, s.r.o., Hlohovec

235

diskové žacie stroje
bubnové žacie stroje
obracače a zhrňovače
samozberacie vozy
senážne vozy
lisy

Znevýhodnené oblasti
1.

FirstFarms Mast Stupava, a.s., Malacky

822

2.

Poľnotrend Trebišov, a.s.

696

3.

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.,
Kolíňany

673

4.

AGROPEX, s.r.o., Sklabiná

658

5.

AGROTOM, s.r.o., Tomášovce

640

6.

TATRA – AGROLEV, s.r.o., Poprad

546

7.

AGRO-RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš

483

8.

AGROSEV, s.r.o., Detva

420

9.

AGROBAN, s.r.o., Bátka

413

10.

Družstvo AGROPLUS Prešov

333

11.

P M, s.r.o., Bratislava

256

12.

Roľnícka spoločnosť, a.s., Bottovo

254

13.

POĽNO VTÁČNIK, a.s., Lehota pod Vtáčnikom

189

14.

AGRIA, Liptovský Ondrej, a.s.

178

2 roky
záruka

2 roky
záruka

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI
1.

František Szaxon, Zatín

901

2.

Mgr. Milan Veliký, Nižná Kamenica

696

3.

Zdenek Černay, Senec

573

4.

Ing. Ján Jelen, Nová Dedina

558

5.

Ing. Štifner Štefan, CSc. STIFI, Hurbanovo

553

6.

Mikuláš Takács, Poľany

481

7.

Mária Molnárová, Tachty

415

8.

Klára Kissová, Želiezovce

382

9.

Branislav Šablatúra, Galanta

143

Ing. Jozef Mikuš Fa JM VINARSTVO, Doľany

115

10.

PRAMEŇ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum –
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava

nesené pluhy
polonesené pluhy
radličkové kypriče
tanierové podmietače
rotačné brány
mechanické, univerzálne,
pneumatické sejacie stroje

Obchodné zastúpenie ﬁrmy Pöttinger pre SR:
Ing. Juraj Kandera, 0918 520 426, kandera@pottinger.sk, www.pottinger.sk
Dealerská sieť:
Agrobon Zvolen s.r.o., Zvolenská Slatina, Agro-Auto Leľká Lomnica,
Agrotradegroup s.r.o. Rožňava, Agrotyp s.r.o. Ružomberok,
Agrozet Slovensko s.r.o. Nitra, P & L Slovakia s.r.o. Holíč
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Naše ndai je tu pr vás.
25 rok vám prnáša ceiovaé ivo
a lnské ody, ko a otedn čmený lad lzenského ty.
Oláte s ami výmčnú kvaliu e aš všše ýnosy.
www.osivo.sk

Agrospol Michalovce
zaslúžene na prvej priečke
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet stálych pracovníkov / Employees
Výnosy / Revenues
Zisk pred zdanením / Brutto Profit

N

ová história spoločnosti Agrospol,
s.r.o., Michalovce sa začala písať v januári 2009. Zmena bola spojená s novými majiteľmi – Danielom Krausom a jeho
otcom Herbertom. Začiatky prebehli v znamení veľkých investícií. Strojový park potreboval kompletnú výmenu a modernizáciu.
Hospodársky dvor, ktorý sa nachádza pár kilometrov od Michaloviec v obci Čečehov, sa
za niekoľko posledných rokov zmenil takmer
na nepoznanie. Nové sú asfaltové cesty, niektoré budovy zrekonštruovali, ďalšie postavili
úplne nové. Ako napríklad modernú pozberovú linku a skladové hospodárstvo. „Všade
chceme mať poriadok, je to predsa naša
prvotná vizitka,“ zdôrazňuje pri prehliadke
vzorne upraveného dvora Daniel Kraus.
Žiaľ, po štyroch rokoch, v roku 2013,
Herbert Kraus vážne ochorel a o rok neskôr
zomrel. Takže vedenie podniku ostalo na
pleciach jeho syna Daniela, ktorý pokračoval

Začiatkom augusta pribudol do strojového parku nový
pásový traktor Case IH 620.

2016

TOP MANAŽMENT

3 950 ha
27
4,3 mil. eur
653 tisíc eur

vo zveľaďovaní firmy. Zmeny zasiahli aj manažérske riadenie. Podnikanie v spoločnosti
berú ako tímovú prácu, pričom si rovnako
vážia každého člena. Najnovšie by radi do firmy privítali agronóma, pokojne aj čerstvého
absolventa, ktorý komunikuje anglicky alebo
nemecky.
Z celkovej výmery obhospodarovanej
poľnohospodárskej pôdy tvoria lúky a pasienky približne 550 ha. Pozemky siahajú
okrem Čečehova aj do katastrov okolitých
obcí – Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce,
Zemplínska Široká, Lastomír, Senné, Hažín,
Zalužice a sčasti aj Michalovce. Žatvu začínajú spravidla zberom jačmeňa, ten pestujú
výlučne ozimný a v tomto roku ho zberali
z plochy 200 ha s úrodou atakujúcou 9 tony z hektára. Pšenica ozimná, vrátane tvrdej, sypala priemerne po 8 tony. Fantastické
výsledky dosiahli pri repke olejnej: na veľkej 700-hektárovej výmere priemer výrazne
prekročil 4 tony z hektára. Kukurica zaberala
v tomto roku 1 450 ha, sója 450 ha a slnečnica 250 ha. Jesenné plodiny v čase našej
návštevy ešte len čakali na zber. Ako sme
však mali možnosť vidieť, stav porastov bol
neporovnateľne lepší ako v mnohých iných
oblastiach Slovenska, mali tak „našliapnuté“
k slušným výsledkom.
Agrospol hospodári väčšinou na ťažkých
pôdach, ktoré dobre držia pôdnu vlahu, čo je
výhoda v suchom období, ale nevýhoda pri
nadmerných zrážkach. Nie náhodou začiatočné investície smerovali do značnej miery
aj do pôdy, dostalo sa jej vápnenie aj množstvo výživy. Pestovateľským výsledkom zodpovedá aj vybavenie modernou technikou.

A new history of the company Agrospol Ltd, Michalovce started in January 2009 when it was bought
by Daniel Kraus together with his father Herbert. These owners from the very beginning made marked
investments, repaired the old and built a new infrastructure on the farm facility and appropriate nutrients
provision was applied into the soil. The whole estate has dramatically changed its face during the last
years. Good results and sustained farming have been achieved regularly in crop production. The company
is an effective producer of winter barley, wheat, maize, soybeans, sunflower and oil rape. Hotel Slnečný
dvor (Sunny yard) is also the property of Agrospol company. The hotel has received a high ranking from
several renowned companies, including booking.com.

Daniel Kraus si obľúbil Slovensko
hneď pri prvej návšteve.

Snažia sa ju v spoločnosti pravidelne obmieňať, aby disponovali súčasnou technologickou špičkou na trhu. Vlastnia napríklad šesť
traktorov Fendt, pričom najstarší z nich má
jeden a pol roka. Nedávno pribudol i kombajn Claas Lexion 780 TT, rok starý je samohybný postrekovač. Najnovšou investíciou je
pásový traktor Case IH 620 s výkonom 670
koní.
Živočíšna výroba je v spoločnosti zastúpená chovom hovädzieho dobytka bez
trhovej produkcie mlieka. Počet kráv sa pohybuje okolo 140 až 150 jedincov, plemien
Limousine, Blonde Aquitaine a Slovenský
strakatý dobytok. Zvieratá sú počas vegetácie na paši v okolí hospodárskeho dvora, kde
je 120 ha pasienkov.
Pri hodnotení výborných vlaňajších výsledkov nemožno obísť skutočnosť, že ničivý
ľadovec zasiahol a značne poškodil 2 200 ha.
Kúsky ľadu bolo vtedy možné nájsť ešte aj na
druhý deň. Celkovej ekonomike tak výrazne
pomohlo poistenie. Ľadovec ich neobišiel ani
tento rok, poškodil plodiny na 200 ha.
Do podnikateľského portfólia Agrospolu
patrí taktiež hotel Slnečný Dvor. Moderne
a veľmi pekne zariadené priestory ponúkajú
ubytovacie, stravovacie a kongresové služby
na vysokej úrovni. Veľmi pozitívne hotel oceňujú aj renomovaní hodnotitelia, napríklad aj
známa sieť booking.com.
Daniel Kraus nás odprevádzal týmito slovami: „Na mňa s otcom urobilo Slovensko
a región Zemplína veľký dojem už hneď pri
našej prvej návšteve v októbri 2008. A to nielen poľnohospodárstvo. Mnoho ľudí zo západnej Európy a celkovo vo svete ani netuší,
aké je Slovensko pekné a akú má nádhernú
prírodu.“

KONTAKT
Agrospol, s.r.o., Michalovce
072 11 Čečehov 150
Konateľ: Daniel Kraus
Tel.: +421/ 56/ 6490 202
e-mail.: info@agrospol-cecehov.sk
Porasty kukurice sľubovali aj v tomto roku slušné úrody.
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Františkovi Szaxonovi chýbal iba
jeden stupienok k absolútnemu víťazstvu
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet stálych pracovníkov / Employees
Výnosy / Revenues
Zisk pred zdanením / Brutto Profit

1 388 ha
16
1 535 638 eur
226 065 eur

R

odinný podnik Františka Szaxona zaznamenal vlani opäť výborné výsledky
vo svojom hospodárení a v rebríčku
najlepších poľnohospodárov na Slovensku
v rámci súťaže Top Agro suverénne obhájil
prvé miesto v kategórii súkromne hospodáriacich roľníkov. Len jeden stupienok mu
chýbal k absolútnemu víťazstvu.
František Szaxon sa poľnohospodárstvu
venuje celý svoj život. Už štúdium na strednej a nadstavbovej škole mu dalo cenné základy agrárnej ekonómie. V podstate kráčal
v šľapajach svojho otca, ktorý bol ekonómom v miestnom družstve v Zatíne, v okrese
Trebišov. Po ukončení školy a absolvovaní
ZVS začal pracovať tiež tam – na rôznych
pozíciách až do konca roka 2001. V tomto
čase vyvrcholili finančné problémy družstva,
čo viedlo k jeho zániku. František Szaxon

Tomáš a Peter, ďalej nevesta Klaudia a zať
Krisztián.
Z celkovej výmery pôdy je 927 ha ornej.
Zvyšok tvoria lúky a pasienky v Chránenej
krajinnej oblasti Latorica, takže do najvyššieho stupňa ochrany prírodných biotopov spadá 306 ha. Z týchto lúk získavajú hodnotné
krmoviny pre vlastný chov mäsového plemena Limousine. Aktuálne je v stáde 300 zvierat, z toho 170 dojčiacich kráv. Zástavový
dobytok predávajú v hmotnosti 150-200 kg,
čo zodpovedá približne veku zvierat pol roka.
Obhospodarované pozemky sa nachádzajú najmä v okolí obcí Zatín, Boľ a Vojka. V severnej časti chotára, pri Latorici, sú
väčšinou ťažšie pôdy, ktoré vyžadujú dobré
načasovanie pri ich obrábaní. Lepšie a úrodnejšie pôdy sú v južnej časti. Najvýraznejšie
zastúpenie v osevnom postupe má ozimná
pšenica, ktorú pestovali v roku 2016 na výmere 355 ha
s úrodou 6,21 t/ha. Ozimný
jačmeň zo 48 ha pozberali priemerne po 7,39 t/ha,
jarný jačmeň zo 100 ha po
4,9 t/ha. Pekný výsledok
3,84 t/ha zaznamenali na
123 ha slnečnice, rovnako
slušne sypala sója po 3,93 tony pri oseve na 56 ha. Kukuricu pestovali v minulom roku
na 160 ha, pričom na úrode
tesne nad 7 t/ha sa výrazne
podpísali škody spôsobené
divou zverou (približne 30 %
poškodenie premnoženými
diviakmi). Na ornej pôde majú zastúpenie aj krmoviny
a úhorovanie. Repku zvyknú
Szaxonovci pestovať na ploNa výborných výsledkoch sa výrazne podieľajú aj traja synovia. Na snímke che okolo 150 ha.
Veľké sucho na jeseň
zľava: František Szaxon ml., Mgr. Tomáš Szaxon a Ing. Peter Szaxon.
The family type of a company – that is the farm of František Szaxon, which in the previous year
again, reported excellent economic results. Szaxon became a distinct top leader again in the category
of the best individual farmers in Slovakia in the Top Agro competition ranking. Almost half of the farm
employees are František Szaxon family members. His farming land area spreads around villages Zatín,
Boľ and Vojka in Trebišov county. The company reported very good results in growing winter wheat,
spring and winter barley, maize, sunflower, soya beans, rape. The livestock production is presented by
a Limousin herd of cattle - 300 heads breeding for high quality meat.
však nechcel byť ani chvíľu nezamestnaným,
preto hneď 2. januára získal osvedčenie SHR
a začal aj s rodinou podnikať na výmere 47
ha „V tom čase padli aj družstvá v okolí,
preto sme chodili za ľuďmi s ponukou, aby
nám prenajali pôdu. Po dvoch rokoch sme už
hospodárili na 1 000 ha. A výmera aj naďalej
narastala až do súčasného stavu,“ spomína
farmár. Dnes v rodinnom podniku pracuje manželka Terézia, synovia František ml.,
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2015 spôsobilo, že sejbu boli nútení posúvať.
Nakoniec vysiali repkou „pokusne“ 26 hektárov v závere októbra, preto mali úrodu len
1,6 t/ha. Na porovnanie, v tomto roku zberali
repku zo 165 ha a hektárový priemer sa priblížil k štyrom tonám. Štandardom je pre nich
tohtoročný výsledok repky, vlaňajšok bol len
výnimkou spôsobenou počasím. „Ináč minulý rok bol výnosovo lepší, ale kvalitatívne
parametre boli slabšie a tento rok boli úrody

František Szaxon stojí na čele úspešného rodinného
podniku.

trochu nižšie, ale pritom kvalita veľmi dobrá.
Napríklad väčšina pšenice bola v elitnej potravinárskej kategórii,“ hovorí F. Szaxon.“
V mechanizačných prácach sú sebestační, s výnimkou žatvy. K dvom vlastným kombajnom Claas Lexion prichádzajú na pomoc
2 – 3 ďalšie stroje. Nákladnú automobilovú dopravu už vyradili, na odvoz slúžia len
súpravy traktorov s vlečkami, vrátane dvoch
nových 18 a 14 t. Pri najväčšom nápore prác
a odvoze na väčšie vzdialenosti si v podniku
taktiež objednávajú služby. Práve do veľkoobjemových návesov budú smerovať investície v blízkej budúcnosti, a ak financie dovolia, aj do novej pozberovej linky. Pri traktoroch vsadili prevažne na značku John Deere,
Zetor a New Holland, v závesnom náradí na
Bednar, Horsch, Kuhn, Väderstad, Monosem. František Szaxon vyzdvihol ešte jeden
stroj, ktorý považuje za kľúčový: teleskopický manipulátor Manitou. Vlastnia dva, jeden
nový a jeden starší s typovým označením
MLT 735.

Traktor John Deere 8230 so sejačkou Väderstad Rapid
pri sejbe repky.

KONTAKT
SHR František Szaxon
Hlavná 6/12
076 53 Zatín
Tel.: +421/ 905/ 494 299
e-mail: szaxonshr@azet.sk

Úspech FirstFarms je v dánskom know-how a slovenských pracovitých rukách
FirstFarms Mást Stupava, a.s.
Zisk / Profit
Čistý obrat / Net turnover

414.968 eur
3 315 408 eur

K

eď sa skupina dánskych
investorov
rozhodla
v
roku
2005 investovať v krajinách
východnej Európy, kúpili prvý poľnohospodársky
podnik na Slovensku. Ich
hlavnou stratégiou je geografická a produkčná diverzifikácia – vyrábajú to,
čo dokážu dobre predať
na danom trhu. Či už je to
obilie v Rumunsku, ošípané v Maďarsku alebo repka
a mlieko na Slovensku. Pod
hlavičku FirstFarms u nás
patria tri navzájom prepojené spoločnosti: FirstFarms
Agra M, s.r.o., FirstFarms
Mlyn Záhorie, a.s., a FirstFarms Mást Stupava, a.s.,
ktorá sa prihlásila do súťaže Manažér živočíšnej výroby Lars Meyer dohliada, aby kravy na dvore
Top Agro. Keď spoločnosť v Plaveckom Štvrtku boli vždy čisté, sýte, spokojné a bez stresu.
kúpila prvý podnik na Záhorí, veľmi rýchlo padlo rozhodnutie investovať úspechu je dánske know-how a pracovité
hlavne do veľkovýroby mlieka. Na hospodár- slovenské ruky. Od začiatku sa zameriavajú
skom dvore v Plaveckom Štvrtku chovajú asi na výrobu vysokokvalitných produktov, le2 500 kusov hovädzieho dobytka. V prihra- bo tie zaručujú ich konkurencieschopnosť.
ničnej oblasti od Devínskej Novej Vsi až po Pre ich odbyt hľadajú obchodných partneGajary obhospodarujú približne 9 300 hektá- rov, ktorí dokážu kvalitu a stabilitu dodávok
patrične oceniť. Aj preto predávajú kravské
rov ornej pôdy.
Spoločnosť je slovenská firma so šikov- mlieko do Nemecka, pšenicu do Talianska,
nými ľuďmi. Okrem dvoch hlavných manažé- tekvicové semená do Rakúska, aj pre reprov pre rastlinnú a živočíšnu výrobu z Dánska ku dokážu nájsť odbyt za svetovú cenu vo
a Nemecka zamestnáva približne 180 Slová- svojom okolí. Sú predsa zodpovední aj pred
kov. Aj v rámci stredného manažmentu, ktorý akcionármi, ktorí si ich aj počas roka kedysa zúčastňuje na väčšine dôležitých rozhod- koľvek radi prídu skontrolovať.
Jednou z hlavných výziev na Slovensku
nutí. Dalo by sa povedať, že základom ich

lovici výmery vlani dopestovali repku olejnú
s úrodou 3,6 tony z hektára, pšenica dala 7,2
tony a raž 5,2 tony na hektár. „Plánujeme vybudovať sklad a pozberovú linku na uskladnenie komodít, najmä však vysokokvalitnú
pšenicu. Veríme, že vďaka tomu budeme
schopní dodať väčšiu časť úrody v správny čas. Tak by sme mohli dosiahnuť aj o 10
euro vyššiu cenu na tonu,“ hovorí Søren G.
Nielsen.
Na hospodárskom dvore v Plaveckom
Štvrtku doja dva razy denne po 8 hodín vyše 2 100 dojníc. Priemerne dá každá za deň
asi 30 litrov mlieka, pričom laktácia trvá od
11 do 13 mesiacov. Kvalitatívne dosahujú
celkový počet mikroorganizmov pod 10 000
na ml mlieka, somatické bunky pod 150 000
na ml, obsah tuku je medzi 3,6 a 3,8 g na
100 g a bielkovín medzi 3,3 a 3,4 g na 100 g.
Takúto kvalitu štandardne a stabilne počas
celého roka ponúkajú svojmu odberateľovi
v množstve dva až tri kamióny denne. Dlhodobý obchodný vzťah je výhodný pre obe
strany, ale zároveň náročný na každodennú
mravčiu prácu so zvieratami. Aj preto kladú
veľký dôraz na kvalitu pracovníkov, ktorí sledujú stav všetkých zvierat a okamžite, ako
sa vyskytne problém, ho riešia. Do dvoch
rokov totiž chcú dosiahnuť najmenej 35 000
litrov mlieka na dojnicu a dlhodobý cieľ je až
45 000 litrov. A to chce veľké sústredenie sa
na zdravý, pohodlný a dlhý život zvieraťa.
„Keď robíte so zvieratami, musíte pracovať
pre nich, nie proti nim. My im v súčasnosti
poskytujeme služby ako v trojhviezdičkovom
hoteli, ale chceme dosiahnuť päť hviezdičiek.
Aby tu naša krava žila s nami čo najdlhšie,
aby sa mala dobre a vďaka tomu nám dávala
dobré mlieko,“ zanietene vysvetľuje manažér
živočíšnej výroby Lars Meyer.

The company FirstFarms operates on 9 300 hectares of land on west parts of Slovakia. A half of it
consists of poor quality sandy soils. They grow wheat, reapseed and fodder crops for their own animal
husbandry. There are 2 500 of cattle on Plavecký Štvrtok farmyard. Their priority is a health and welfare
for their 2100 dairy cows which produce 30 litres of high quality milk daily. The highest quality and
stabile supplies are the core of their good business relationships. They demand a quality also on daily
duties and for the sake of it they are training their 180 employees as well as other persons interested
in Danish knowhow.

Aplikácia hnojovice s priamym zapravením do pôdy.

je pre manažéra rastlinnej výroby Sørena G.
Nielsena suché podnebie a menej kvalitná
piesčitá pôda, ktorá nezadrží ani prijatú vlahu. Navyše pôsobí veľmi abrazívne na akékoľvek obrábacie náradie. Takáto pôda zaberá až polovicu ich výmery, preto sa snažia
hľadať alternatívne plodiny, ktoré by aj na nej
dali ekonomicky efektívnu produkciu. Napríklad teraz skúšajú pestovať tekvicu na semená pre výrobu oleja. Závlahy nepoužívajú.
Cena za vodu, hoci rieka Morava je neďaleko, považujú za privysokú. Na vyše 2 000 ha
pestujú plodiny pre vlastnú živočíšnu výrobu:
kukuricu na siláž aj do vakov, lucernu, cirok,
raž a tiež kosia lúky na seno. Na lepšej po-

Starší zamestnanci odovzdávajú svoje skúsenosti
mladším aj pri práci s poľnohospodárskou technikou
na dvore v Malackách – časť Vinohrádok.

KONTAKT
FirstFarms Mást Stupava, a.s.
Vinohrádok 5741
901 01 Malacky
Tel.: +421/ 34/ 7722 021
info@firstfarms.com
www.firstfarms.dk/sk
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Agropodnik, a. s., Trnava,
je stabilný prvok nášho agrosektora
Spoločnosť Agropodnik, a. s.,
Trnava patrí do holdingu Agrofert.
Vlani oslávil štyridsiate výročie
založenia, čím sa zaraďuje medzi
stabilné podniky slovenského
poľnohospodárstva. Obchoduje
s poľnohospodárskymi
a spracovateľskými spoločnosťami.
Generálny riaditeľ Emil Macho
hovorí, že poľnohospodárom
vedia dodať všetko, čo potrebujú,
a vykúpiť od nich všetko, čo
vypestujú.
Ako by ste charakterizovali vaše
postavenie v štruktúre odvetvia?
Našu spoločnosť charakterizuje
niekoľko aktivít, ktoré realizujeme
v odvetví poľnohospodárstva už
viac ako štyridsať rokov, od nášho
založenia. Po prvé je to funkcia
skladovateľa. Skladová kapacita,
ktorou disponujeme, dosahuje
takmer 500-tisíc ton. Prvovýrobcovia
môžu využívať naše sklady na
uskladnenie dopestovaných plodín.
Ďalej je to funkcia stabilizátora.
Prvovýrobcovia sa po naskladnení
svojej produkcie rozhodujú o jej
predaji na základe vlastného
uváženia. Nemusí to byť hneď
po žatve, môžu čakať s predajom
prakticky až do ďalšieho zberu.
V spoločnosti Agropodnik majú
garanciu, že vždy v danom okamihu,
keď sa rozhodnú komodity predať,
dostanú trhovú cenu. Dôležité je
spomenúť aj funkciu veriteľa. Naša
spoločnosť zabezpečuje vstupy na
založenie novej úrody ako osivá,
priemyselné hnojivá, agrochemické
prípravky, naftu, za ktoré nemusia
platiť hneď resp. v krátkom čase,
môžu zaplatiť až dopestovanými
komoditami. V neposlednom rade je
to funkcia distribútora. Keby som ju
mal charakterizovať najtriviálnejším
spôsobom, mohol by som povedať,
že všetko, čo poľnohospodári
potrebujú, im vieme dodať. A všetko,
čo vypestujú, vieme od nich vykúpiť.
Čo poskytujete svojim partnerom
z prvovýroby, aby bola pre nich
spolupráca s Agropodnikom, a. s.,

Trnava nie len atraktívna, ale aj
bezpečná a výhodná?
Spoločnosť Agropodnik, a. s.,
Trnava potrebuje svojich partnerov
a naši partneri zase potrebujú
našu spoločnosť. Táto vzájomná
potreba, ktorá musí byť založená na
citlivom a férovom prístupe oboch

strán, vyúsťuje do vzájomného
dlhodobého obchodného
vzťahu. Vedenie spoločnosti sa
vždy snažilo o presadzovanie
takej obchodnej politiky, aby
naši partneri cítili, že jednajú so
serióznym partnerom, ktorý je tu
dnes, bude tu aj zajtra a vie ich
podržať aj v ťažších obdobiach.
V súčasnosti s nami obchoduje
množstvo poľnohospodárskych
podnikov, súkromne hospodáriacich
roľníkov, obchodných spoločností
a spracovateľských podnikov.
Nie je našou ambíciou a nikdy
ani nebolo obchodovanie
s poľnohospodárskymi podnikmi
v zmysle jednorazového použitia.
Poľnohospodári sa môžu na nás
obrátiť v ktoromkoľvek období
s akýmkoľvek dopytom, resp.
s akoukoľvek ponukou. Vždy sa
snažíme o uzavretie obchodu za
aktuálne najlepšiu trhovú cenu.
Myslím si, že v tom tkvie atraktivita
a bezpečnosť spolupráce s našou
spoločnosťou.

Aké najväčšie riziká hrozia
odvetviu poľnohospodárstva?
Vzhľadom na súčasný stav
a predpokladaný vývoj hrozí
slovenskej prvovýrobe viacero rizík.
Na jednej strane ide o tie lokálne,
ako napríklad stále sa zhoršujúce
podmienky pre živočíšnu výrobu,
boj o pôdu najmä v produkčných
oblastiach, kapitálová
poddimenzovanosť slovenských
podnikov, komplikovaná situácia
v mliečnom sektore, tlak na
prvovýrobu zo strany obchodných
reťazcov. A sú tu aj tie globálne, ako
cenové výkyvy rastlinných komodít
a priemyselných hnojív, neistý
vývoj v oblasti produkcie biopalív,
klimatické zmeny, úroveň dopytu
a ponuky na svetovej úrovni, rôzne
neočakávané krízy a embargá a iné.
Vzhľadom na spomenuté riziká,
je nutné, aby na úrovni Európskej
únie ako aj národnej úrovni bol
vytvorený taký legislatívny rámec
a z neho vyplývajúce podmienky,
ktoré by umožnili prvovýrobe plne
sa venovať rastlinnej a živočíšnej
výrobe.
Čo čaká Agropodnik, a. s., Trnava
v najbližšej budúcnosti?
Veľmi nám záleží na tom, aby naša
spoločnosť bola vnímaná ako
stabilný a rovnocenný partner
každého jedného poľnohospodára.
Chceme upriamiť pozornosť
našich partnerov na to, že aj
my sme poľnohospodári, aj my
hospodárime na pôde a chováme
hovädzí dobytok. Z tohto vyplýva,
že sa snažíme im porozumieť,
lebo zdieľame rovnaké hodnoty.
Budeme sa usilovať v tomto silne
konkurenčnom prostredí a období
ponúknuť našim partnerom
stabilitu, dôveru, korektný prístup.
Sme presvedčení o tom, že v tomto
období sú pravé toto faktory, ktoré
obidvom stranám obchodu vedia
priniesť trvalo udržateľný prínos.

Do Šalgoviec zavial nový vietor
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet zamestnancov / Employees
Hospodársky výsledok po zdanení / Net Profit

1 735 ha
23
219 468 eur

Mechanizátor Jozef Lutišan (vľavo) a Ladislav Režo (v strede) pri rozhovore s kolegom.

P

oľnohospodárske družstvo Šalgovce
prešlo v ostatných mesiacoch personálnymi aj technologickými zmenami. „Ak sme sa za minulý rok umiestnili
na prvom mieste v kategórií poľnohospodárskych družstiev v znevýhodnených oblastiach, podiel na tomto úspechu má aj
náš bývalý predseda, ktorý odišiel do dôchodku,“ zdôrazňuje hneď na úvod Pavel
Schultz, súčasný predseda PD Šalgovce.

Výrazný vplyv na ekonomické výsledky
šalgovských hospodárov mali úrody, ktoré
dosiahli vlani. „Napriek tomu, že naše polia
sa dlhodobo nachádzajú v určitom zrážkovom tieni, vlani každá plodina v hektárových úrodách excelovala. Pri ozimnej pšenici sme dosiahli 6,75 tony, pri cukrovej repe
takmer 80 ton, sladovnícky jačmeň sypal
vo vynikajúcej kvalite 6 ton, kukurica vyše
10 ton a slnečnica vyše 3,5 tony z hektára.

The agricultural cooperative PD Šalgovce saw some personnel and also technological and agronomic
changes in the previous year. Durum was for the first time in the crop scheme of the cooperative. And
despite of farming in a region where soil is not very fertile they harvested 6.3 tons of durum per hectare
in the last year. Other crops yields were very good as well. Winter wheat yielded 6.75 tons, sugar beet
almost 80 tons, malting barley harvest was in excellent quality and gave 6 tons, maize more than10
tons, and sunflower 3.5 tons per hectare. Rape, as usually, retained a good harvest yield of 3.68 tons
per hectare. PD Šalgovce has also a 5-hectare vineyard. In the last year Šalgovce invested quite a lot of
money for renewal of equipment and machine technology. They bought a tractor, a fertilizer spreader for
spreading all types of industrial fertilizes, a subsoiler, a cargo truck and a disc seeder.

Dobré úrody si udržala repka s 3,68 tonami z hektára,“ vymenúva agronóm Ladislav
Režo.
Vôbec prvý raz pestovali v družstve tvrdú pšenicu. Ide o plodinu bežnú skôr na
rovinách trnavskej tabule ako pod kopcami Považského Inovca. Polia, ktoré tu obhospodarujú, sú svahovité a pôdy sčasti
kamenisté. V minulom roku aj v tejto menej úrodnej oblasti dokázali pozberať 6,3
tony tvrdej pšenice z hektára. Tento rok sú
najmä vlahové podmienky iné a aj preto sú
úrody cestovinárskej pšenice, ako sa jej občas hovorí, nižšie.
PD Šalgovce obhospodaruje aj päťhektárovú vinicu, kde pestujú štyri odrody:
Rulandské modré, Merlot, Cabernet frank
a Rulanské biele. K zberu hrozna v minulom
roku vôbec prvý raz použili kombajn. Kým
práca by brigádnikom trvala tri až štyri dni,
stroj ju zvládol za niekoľko hodín. Aj v tomto roku prenechajú zber hrozna kombajnu.
„Boli sme veľmi milo prekvapení kvalitou
práce, ktorú tento zapožičaný stroj odviedol,“ vysvetľuje Ladislav Režo.
Za ostatný rok hospodári zo Šalgoviec
investovali značné prostriedky do obnovy
strojov a technológií. „Pribudli nám traktory, rozmetávadlo priemyselných hnojív,
podryvák, nákladný automobil či disková
sejačka,“ vymenúva Jozef Lutišan, mechanizátor družstva. Do Šalgoviec nastúpil
pred ôsmymi rokmi zo Strojníckej fakulty
v Bratislave. Zlákala ho predstava výstavby
novej bioplynovej stanice, o ktorej vtedajší manažment uvažoval. Bioplynka sa nepostavila, ale došlo ku kompletnej obnove
sušičky. Pri tejto zmene technológie využil
vedomosti, ktoré nadobudol v škole. Zdroj
vykurovania sa z mazutu zmenil na plyn.
Postupne našiel obľubu aj v ďalších technológiách a strojoch, ktoré k poľnohospodárstvu patria. V družstve už zostal.
Tak Jozef Lutišan ako aj Ladislav Režo
pochádzajú z roľníckych rodín. Sú zvyknutí,
že čas v poľnohospodárstve nie je ohraničený pracovnou dobou, ale agrotechnickými termínmi. Neprekáža im to a ako so
smiechom hovoria, ani ich manželkám,
keďže aj ich otcom prinášalo obživu poľnohospodárstvo.
„Ak by boli u nás vybudované závlahy,
určite by sme uvažovali aj nad plodinami,
ako je napríklad osivová kukurica alebo niektoré technické plodiny. Dnes sme so štruktúrou výroby spokojní. Cieľom pre najbližšie
roky je stabilizácia. V technike, v ekonomike, ale najmä v kolektíve zamestnancov.
Chceme využiť schopnosť mladých ľudí,
ktorých tu máme. Ide o najdôležitejšiu devízu, ktorou náš podnik disponuje,“ uzatvára
Pavel Schultz.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
Šalgovce
956 06 Orešany
Predseda predstavenstva:
Pavel Schultz
Tel.: +421/ 905/ 491 680
e-mail: pdsalgovce@wircom.sk
V minulom roku družstvo výrazne investovalo najmä do techniky.
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JK Gabčíkovo:
Nechcú byť najväčší, ale najlepší
Výmera pôdy / Farm Size
Tržby / Revenues
Zisk po zdanení / Net Profit
Počet zamestnancov / Employees

B

ol by z toho celkom zaujímavý aj poučný film. O tom, ako prišla skupina
dánskych farmárov pred štrnástimi
rokmi na Slovensko, aby zistili, či sa tu dá
a najmä oplatí podnikať na pôde. Pri debate
kdesi v krčme sa zlietli tí, čo chceli medzitým už sprivatizované štátne majetky alebo
podivne hospodáriace družstvá predať. Vo
vzduchu lietali tisícky hektárov a milióny korún. Ktože by si už dnes pamätal detaily?
Faktom však je, že viacerí Dáni sa chopili
ponúknutej príležitosti. Jednu skupinu tvorilo deväť farmárov, medzi nimi aj Kurt Bloch
Nielsen. Po rôznych vyjednávačkách, kedy
sa ukázalo, že všetko, čo predávajúci tvrdili,
nie je pravdou, napokon kúpili farmu bývalého ŠM v Gabčíkove.
Neprešlo ani 15 rokov a dnes patrí JK
Gabčíkovo, s.r.o., medzi ekonomicky najprosperujúcejšie poľnohospodárske firmy na
Slovensku. Svedčí o tom každoročný nárast
tržieb i zisku. Len vlani to bolo v prvom prípade o sedem percent a zisk zvýšili medziročne
dokonca o 32 percent.
K. B. Nielsen je vo firme najväčším akcionárom a pred vyše desiatimi rokmi ho predstavenstvo poverilo vedením firmy. Vtedy sa
na Slovensko aj so svojou českou manželkou definitívne presťahoval. Doma zanechal
550-hektárovú farmu, špecializujúca sa na
chov ošípaných – majú tam tisíc prasníc.
Dnes ju vlastnia jeho dvaja synovia.
Gabčíkovo považoval tento pokojný,
čoskoro už sedemdesiatnik, za novú životnú

1 500 ha
7,223 mil. eur
1,469 mil. eur
37

Ilustračná
fotografia

podpory čerpáme tak ako každý iný podnik,
získali sme financie aj z európskych fondov
na rekonštrukcie maštalí,“ hovorí.
Otvorene odpovedá aj na otázku, aký
rozdiel vidí medzi slovenskými a dánskymi
farmármi. „Tí naši sa plne koncentrujú na
efektivitu práce. Farmárčenie je ich prioritou
a také veci, ako je napríklad auto, je druhotné. Za dôležitejší považujú vzhľad farmy a jej
budúcnosť. A za nevyhnutné považujem aj
neustálu prítomnosť na farme. Ja osobne
som tu každý deň. Zamestnancom na všetkých úrovniach treba vštepiť záujem o to, čo
robia, spoločne s nimi riešiť problémy.“
O tom, že nejde len o slová, hovoria
najlepšie výsledky. V rastlinnej výrobe sa

JK Gabčíkovo is among 11 farms in Slovakia where the owners are Danes. Gabčíkovo is not among
the biggest farms, but its results are big. For the crop production grain maize production is important and
the yield captured in the previous year was 12 tons per hectare, wheat delivered 8.4 tons per hectare
and rape 5 tons per hectare. In the livestock production it is intensive hog production where great results
were reported as well. Kurt Bloch Nielsen, general manager, says that several factors were important
for that - employees and their perfect care for animals, but also the genetics changes made, good
quality feedstuff plus modern technology. All that accounted for the fact that 2 300 sows were reared
in Gabčíkovo in the last year and the average number of the weaning production was 32 piglets, 3 400
tons of meat went for sale on the market, and 2 650 pieces of piglets in an average live weight of 25 kg
were sold as well.
výzvu, hoci by si už mohol užívať dôchodok.
O tom, čo všetko o nich a ostatných 10 dánskych firmách gazdujúcich na Slovensku hovoria ich slovenskí konkurenti, vie veľmi dobre. Vyvracia, že by dostávali nejakú podporu
od dánskej vlády ani odinakiaľ. „Do gabčíkovskej farmy som priniesol peniaze z vlastnej farmy. To isté urobili moji kolegovia.
Zobrali sme si pôžičku v dánskej komerčnej
banke a dali nám ju s vysokým úrokom, lebo
investovanie na Slovensku považovali za veľmi riskantné. Dnes ju však už máme splatenú. Za desať rokov sme do rekonštrukcie
a modernizácie našich fariem, najmä ošipární, investovali zhruba 9 mil. eur. Slovenské
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JK Gabčíkovo orientuje na pestovanie zrnovín. Vlaňajšie úrody patrili medzi najlepšie
v histórii. Kukurica im dala až 12 ton z hektára, pšenica 8,4 t/ha a repka 5 t/ha. Prispeli
k tomu nielen priaznivé klimatické podmienky, ale aj to, že pôdu pravidelne do hĺbky
prihnojujú hnojovicou z farmy ošípaných.
Tohtoročné sucho poznačilo aj gabčíkovské
polia, ale napriek tomu zberali po 6,6 tony pšenice a 3,8 tony repky z hektára a pri
kukurici očakávajú 8-tonové úrody. Väčšinu
pôdy vlastnia cez slovenskú spoločnosť, ale
ako zdôrazňuje: „Nevyčerpávame ju, ale investujeme do nej.“ Samostatnou kapitolou je
chov ošípaných. Kým väčšina slovenských

podnikov sa ho kvôli stratovosti húfne vzdala, Dáni, naopak, výrobu rozširujú a na podmienky trhu si nesťažujú. K. B. Nielsen netají,
že významnú rolu hrajú obrovské skúsenosti,
tradícia i šľachtenie zvierat, vďaka čomu je
Dánsko svetovým producentom ošípaných
číslo jedna.
V súčasnosti chovajú v Gabčíkove 2 300
prasníc. Priemerný odstav
dosahujú 32 ks/ rok, priemerné denné prírastky sú
950 g. Mäso predávajú slovenským i maďarským bitúnkom. Vlani to bolo 3 400
ton jatočných ošípaných
a 25 650 kusov 25-kg prasiatok.
„Dobré výsledky neprídu
samé od seba,“ prízvukuje
riaditeľ. „Najdôležitejšia je
práca zamestnancov, zabezpečujú až 80 percent výsledkov tým, že sa dokonale
starajú o zvieratá. Potrebná
bola aj zmena genetiky, ale
takéto vysoko produktívne
zvieratá si dnes môže kúpiť ktokoľvek na svete. Ďalej sú to moderné
technológie a kvalitné krmivá, ktoré si vyrábame sami podľa dánskych receptúr.“
Na otázku, či neľutuje svoj príchod na
Slovensko, odpovedá bez zaváhania, že nie.
„Páči sa mi tu žiť. V Dánsku je väčšia konkurencia, vyššie náklady na výrobu, aj život je
drahší. Milujem tiež tunajšie večery. Od mája
do jesene bývajú také krásne, aké doma neuvidím. Teraz tu mám vo firme aj svojho syna
Petra, ktorý má na starosti práve ošípané.
A jazyk? Hospodárime v maďarskej oblasti
a pár slov som sa naučil. Viac však používam
jazyk tela,“ smeje sa.
Na záver sa opäť vraciame k vzťahu so
slovenskými farmármi. „Viete, čo je zaujímavé? Napriek tomu, že dosahujeme špičkové
výsledky, nikdy ani jeden neprišiel a nespýtal
sa, ako to robíme. Pritom sme otvorení pre
každého. Ukážeme všetko, čo vieme, nemáme nijaké tajomstvá. Našťastie, máme skvelú
spoluprácu s ostatnými dánskym farmármi.“
JK Gabčíkovo patrí v súčasnosti spomedzi dánskych hospodáriacich fariem na Slovensku medzi stredné. Sú tu aj väčšie. „Nám
však naša veľkosť vyhovuje. Nechceme byť
najväčší, ale najlepší. S našim skvelým kolektívom to nie je nedosiahnuteľná méta. Najväčšou motiváciou je sledovať zlepšovanie.
Ak sú naši zamestnanci hrdí na seba a cítia,
že dokážu byť inými, naplnil sa môj cieľ,“
uzaviera.

KONTAKT
JK Gabčíkovo, s.r.o.
Patašská 586
930 05 Gabčíkovo
Tel.: +421/ 31/ 5509 716
+421/ 918/ 461058
e-mail: kbn@jkgabcikovo.eu
www.jkgabcikovo.eu

Vlastnými kvapalnými hnojivami
proti suchu v Trnovci na Váhom
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Arable Land
Výnosy z hospodárskej činnosti / Revenues
Produktivita práce z pridanej hodnoty / Productivity from Added Value

1 680 ha
2 928 100 eur
29 576 eur

N

a ľahkých piesočnatých
pôdach
okresov
Nové
Zámky a Komárno, s nízkou zásobou vody, sa bez závlah
nehospodári ľahko. Najmä keď
pribúdajú čoraz dlhšie suché obdobia. V spoločnosti AGROVAT
PS, s.r.o., týmto podmienkam prispôsobili štruktúru osevu aj agrotechniku. Medzi obilninami je najviac zastúpená pšenica, kukurica,
ďalej ozimný jačmeň a na horších
pôdach raž. Podľa možnosti pestujú čo najviac slnečnice. Repke
olejnej sa venujú len okrajovo. Celú výmeru pôdy, na ktorej hospodária, si spoločnosť prenajíma od
Rímskokatolíckej cirkvi. Prevzala
ju od úpadcu bez hospodárskeho Konateľ spoločnosti Pavel Schultz vymenúva pozitíva dlhodobých
dvora a techniky, značne devasto- nájomných zmlúv na pôdu.
vanú. Navyše celoročne poskytuje
služby partnerom na ďalších 280 ha. Nový Preto si v podniku vytvorili vlastný systém
hospodársky dvor v Aňale je vybavený mo- výroby a aplikácie listovej výživy na báze
dernou mechanizáciou, skladmi a výrobňou dusíka a síry. Tekuté hnojivo obsahuje 26
kvapalných hnojív. Svoju produkciu realizujú percent dusíka v dusičnanovej, amoniakálnej
priamo alebo prostredníctvom obchodných a amidickej forme a síru v síranovej forme.
Aj vďaka tejto forme hnojenia sa spoločnosti
spoločností.
Rozsiahle závlahové systémy vybudo- podarilo v roku 2016 dosiahnuť výnimočné
vané v minulosti čiastočne aj na tamojších výsledky v rastlinnej výrobe. Väčšiu časť svopoliach sú už nefunkčné. Na nepravidelne jej ročnej produkcie tohto hnojiva – zhruba
a nerovnomerne rozložené zrážky však našli 1 500 ton – predávajú tiež obchodným partvo firme agrotechnickú odpoveď – rastlinám nerom, pričom sú schopní prispôsobiť výrov mesiacoch apríl až jún pomáhajú vlastnými bok aj individuálnym požiadavkám a obohakvapalnými hnojivami. Pri deficite vlahy sa tiť hnojivo o humáty a mikroprvky.
totiž stávalo, že pevné priemyselné hnojivá
Konateľa spoločnosti Pavla Schultza
sa dostatočne nerozpustili, a tak nezabez- mrzí súčasná situácia v agropotravinárstve
pečili dostatočnú výživu pre tvorbu úrody. na Slovensku. Aj to, ako sa vyvíja zahraničThe trade company AGROVAT PS, Ltd. operates 1680 hectares of arable land on dry south regions of
Slovakia. They grow wheat, barley, rye, sunflower, rapeseed and maize and sell the whole production via
traders. They don´t use irrigation but produce their own liquid fertilizer based on nitrogen and sulphur.
Sales of the fertilizer represents a substantial portion of their income. Pavel Schultz, the agens of the
company, feels the growing order of our society to offer safe and quality domestic food but he misses
more systhematic state assistance.

Strojový park spoločnosti je pripravený na hospodárskom dvore v Aňale.

ná obchodná bilancia
s agrokomoditami. „Naše poľnohospodárstvo
je schopné zabezpečiť
podstatnú časť potravinovej sebestačnosti
krajiny aj pri súčasnej
štruktúre a veľkosti
podnikov,“ hovorí. „Nemám nič proti mladým
začínajúcim podnikateľom na pôde. Keďže
vývoj roľníckeho stavu bol spoločenskými
zmenami
prerušený,
musí mladý podnikateľ
prakticky začať od nuly.
Ich odvaha je obdivu-

hodná. Áno, viem si predstaviť hospodárenie
v malom, v určitých segmentoch prvovýroby,
prípadne aj jednoduché spracovanie vlastných produktov. Ale tu na veľkých úrodných
poliach by sme mali rozvíjať to, čo sme rokmi vybudovali a zabezpečovať výrobu kvalitných a zdravých potravín,“ približuje svoje
predstavy Pavel Schultz.
Napokon, do veľkých podnikov sa preniesli nielen majetky, ale aj skúsenosti predošlých generácií roľníkov. Obrábateľná
pôda dáva prácu zamestnancom v poľnohospodárstve, ktorí sa medzičasom špecializovali na jednotlivé špecifické oblasti
prvovýroby. A tak prevod časti pôdy do rúk
malého farmára na jednej strane vníma Pavel Schultz ako ubratie pracovného miesta
na strane druhej, teda vo väčšom podniku.
Pritom získať mladých ľudí pre prácu na poli,
so zvieratami a sofistikovanými technológiami je čoraz ťažšie. O sezónnych prácach ani
nehovoriac.
„My všetci, ktorí pôsobíme v poľnohospodárstve, si uvedomujeme silnejúcu spoločenskú objednávku na výrobu kvalitných a bezpečných domácich potravín. Ale naša práca
plní aj ďalšie funkcie v rámci krajinotvorby,
oživenia a rozvoja regiónov, tvorby pracovných miest či budovania vzťahu k prírode
a voľne žijúcej zveri,“ zdôrazňuje. „Pritom
vidíme, že hodnoty, ktoré vyprodukujeme na
pôde, sa nám nevracajú späť. Napríklad daň
z pôdy, ktorú platíme, by sa mala zasa v prvovýrobe odraziť na zlepšovaní podmienok
pre poľnohospodára, hoci aj v investíciách

Miešareň kvapalných hnojív vlastnej výroby na báze
dusíka a síry.

do závlah. Na to je však potrebné upraviť
aj nájomné zmluvy na také obdobie, aby
poľnohospodár mal istotu, mohol dlhodobo
plánovať, prehĺbil sa jeho vzťah k pôde ako
k základnému výrobnému prostriedku a zachovať jej úrodnosť. A o to isté by malo ísť aj
vlastníkovi,“ uzatvára Pavel Schultz.

KONTAKT
AGROVAT PS, s.r.o.
Družstevná 449
925 71 Trnovec nad Váhom
Konateľ: Pavel Schultze-mail:
agrovatps@gmail.com
top agro 2016/2017
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Agro-Gombár: dobrí hospodári
vedia, čo majú robiť
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet pracovníkov / Employees
Zisk po zdanení / Net Profit
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee

2 184 ha
30
104 676 eur
72 213 eur

zlepšiť vsakovanie vody pri zrážkach. Mohli
by sme krok po kroku rozoberať každý ďalší
agrotechnický zásah. Z hľadiska stabilizácie
úrod je však podstatné, že Gombárovci vrátili
pôde samoregulačnú schopnosť.
Podnikanie na pôde si vyžaduje invenciu, schopnosť čítať a analyzovať situáciu
odohrávajúcu sa na pôde, ale aj na trhu.

P

oľnohospodársky
rok
2016/2017
dostane
množstvo
prívlastkov,
spomedzi ktorých sa najčastejšie bude vyskytovať extrémnosť
prejavov počasia. Pomaly si
zvykáme na teplotné a zrážkové
abnormality. Zoberme si tohtoročný jún. Namiesto 40-dňovej
Medardovej kvapky prišla vlna
horúčav, aké tu ešte neboli.
Základnou podmienkou dobrej
úrody je zvládnuť hospodárenie
s vlahou, mať jej v pôde toľko,
aby plodiny preklenuli kritické
obdobia rastu a tiež, aby sama
pôda po obdobiach sucha za- Marián Gombár (vľavo) postupne preberá
držala vlahu, ktorá prichádza žezlo po svojom otcovi.
v podobe intenzívnych búrok.
Spoločnosť Agro-Gombár hospodári na trvá len dva či tri dni. Ďalej je to, samozrejme,
severovýchode Novozámockého okresu. Pri voľba odrôd, respektíve hybridov na mieru
pestovaní obilnín, kukurice či repky sa ne- chotára, presne dávkovaná výživa a ochramôže spoliehať na závlahy. Terén je členitý, na.
chýbajú výdatné vodné zdroje v podobe riek,
V žatve 2017 zobrali v spoločnosti po šesť
jazier alebo vodných nádrží. Pestovateľ musí ton pšenice a štyri tony repky priemerne po
voliť agrotechniku, ktorá povedie k čo najra- hektári. Odchýlka od nadpriemerného minucionálnejšiemu hospodáreniu s vodou.
lého roka nebola vzhľadom na mučivo suchý
Keby sme sa pozreli do tabuľky úrod za a horúci jún veľká – pšenica strácala čosi
posledné desaťročie, v ktorom vari každý viac ako jednu tonu a repka 0,7 tony. Pôda
druhý rok istým spôsobom vybočoval z dl- aj rastliny totiž vydržali extrémnu záťaž tephodobého normálu zrážok a teplôt, zistili by lotami a suchom.
sme, že Gombárovcom sa darí stierať rozdieKeď sa pozrieme na park strojov na obly v úrodách medzi dobrými a zlými ročníkmi. rábanie pôdy, zistíme, že sú v ňom tri podKľúčom k štandardizácii úrod sa stalo lepšie rývače. Každoročné podrývanie pôdy sa
obrábanie pôdy, zvládnutie agrotechnických stalo súčasťou agrotechniky. Ťažké pôdy
operácií v optimálnom čase, ktorý niekedy všeobecne lepšie hospodária s vlahou v suAgro-Gombár company is an example of a modern farming. It has specialized on growing cereals,
rape and maize. The farm cannot rely upon irrigation systems. Despite of that the farmers successfully
managed to remove harvest contrast between good and bad years. Their market produce was added
recently by fruits – strawberries and peaches. A next project is going to be poultry breeding with meat
and eggs production. The company supplies pork meat to regional market. The storage facility with the
capacity of 10 thousand tons is big enough to store all volume of the company´s plant production.

Pokoj zavládne nad krajinou v Dvoroch nad Žitavou
po zbere úrody.
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chých rokoch, pravda, treba sa starať o ich
štruktúru. Po tom, čo začali Gombárovci
pôdy podrývať, všimli si, že podryté parcely
dali o 15 percent vyššie úrody ako nepodryté.
Dôsledne podryli aj úvrate. Ak si zoberieme,
že pri 2 000 hektárovej výmere chotára robia
úvrate dobre vyše sto hektárov, zlepšením
štruktúry pôdy tu získali na úrode pšenice
zhruba po 1,5 tony zrna z každého hektára.
Maroš Gombár, ktorý získal pri otcovi
Ivanovi množstvo cenných skúseností, vraví,
že dôsledným podrytím uvoľnili v spodných
vrstvách roky naakumulované a nevyužívané zásoby fosforu a draslíka. Na povrch sa
dokonca dostali otiepky dokonale zakonzervovanej slamy. Rozrušenie zhutneného
podorničia umožnilo pôde nadýchnuť sa,

Ivan Gombár (vpravo) má snahu čo najviac
sa stretávať so svojimi ľuďmi priamo v chotári.

Farma Agro-Gombár tohto roku obohatila
paletu pestovaných produktov o ovocie. Po
prvý raz zarodila tri a pol hektárová plantáž
jahôd a ponuku ovocia doplnil marhuľový
sad. Väčšina jahôd sa realizovala prostredníctvom čoraz populárnejšieho samozberu,
ktorý najlepšie vystihuje zmenené pomery
v slovenskej spoločnosti. Ľudia už aj na vidieku uprednostňujú využívanie voľného času nie na pestovateľské aktivity, ale na šport,
zábavu. Ak farmár ponúkne obrať si čerstvé
ovocie vlastnými rukami, považuje sa to za
moderný a pritom „chutný druh zdravej relaxácie.“
V blízkosti plantáže teraz vyrastá klimatizovaný sklad, ktorý umožní predávať ovocie dlhšie. Objavujú sa noví odberatelia. Na
poľnohospodárstve je krásna mnohorakosť
– a nielen podmienok, v akých sa rodí úroda, ale aj podnikateľských príležitostí. Je to
odvetvie pre bystré, premýšľavé a podnikavé
hlavy. Pre ľudí vytrvalých a tiež takých, čo
milujú slobodu. „Tú by nemali obmedzovať
zbytočné byrokratické zásahy, veď niekedy
človek strávi 90 percent času pri administrovaní a 10 percent v chotári. Malo by to byť
naopak,“ hovorí Maroš Gombár.
Je to tak, čas treba venovať zmysluplnej
práci a nie otravnému papierovaniu.

KONTAKT
Agro-Gombár
Hlavná 7
941 31 Dvory nad Žitavou
Konatelia:
Ing. Ivan Gombár
a Ing. Marián Gombár
Tel.: +421/ 35/ 6484 305
e-mail: agrogombar@stonline.sk

Pigagro Group:
nerobíme nič komplikovane
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet stálych pracovníkov / Employees
Tržby zo živočíšnej výroby / Revenues from Livestock Production

3 260 ha
87
13 523 566 eur

S

z lídrov v chove ošípaných, čo jasne hovorí,
že postupy, ktoré používa táto chovateľská
skupina, prinášajú požadované ekonomické
efekty.
Keď sme vlani reportovali o Pigagro, dosahovala spoločnosť odstav 32,45 priemerne na prasnicu, teraz je výsledok z kategórie
snov – odstav dosiahol hranicu 34 prasiatok
na jednu prasnicu. To hovorí o skvelej klíme
– pohodlí zvierat na farmách, minimálnych
úhynoch zvierat, jednoducho o dobrej práci
zootechnikov a ošetrovateľov.
Nevdojak sa vynára otázka, s akým plemenom sa dosahujú tieto výsledky. Je to
Dan – Bred. Môžeme sa spýtať, prečo v širšej miere nechováme toto alebo iné plemeno,
ak to naozaj vážne myslíme so sebestačnosťou? Zdá sa, že je najvyšší čas naliať si čisté
víno do chovateľského pohára a zamyslieť
sa nad celkovou atmosférou a náladami tak
v poľnohospodárskej verejnosti, ako aj v celej spoločnosti.
Ten, kto dobre hospodári,
má snahu rozširovať výrobu.
Takýto záujem má aj spoločnosť Pigagro. Naráža však na
nečakané bariéry tam, kde by
to nik nečakal – medzi obyvateľstvom na vidieku. Nie je to
nový úkaz, v spoločnosti došlo k výmene generácii, vidiečania prestali chovať domáce
zvieratá, zamestnali sa v priemysle a chcú žiť ako v meste.
Nečudo, že potom dochádza
k tragikomickým situáciám:
v dedine, v pohraničí, odkiaľ
je tridsať kilometrov do najbližšieho mesta, si poslanci
neželajú rozšírenie farmy, hoTím firmy sa pričinil o obnovu detského ihriska v obci Dolné Semerovce,
ci je na okraji obce.
Vari tu majú postaviť ďalkde Pigagro má vykrmovú farmu.
poločnosť Pigagro je rešpektovaný
chovateľ ošípaných na Slovensku. Prečo, na to dávajú odpoveď fakty. Zoberme si tie najdôležitejšie. Firma, ktorá chová
do štyritisíc prasníc, ročne odchová 140-tisíc
odstavčiat, na trh dodá okolo stotisíc vykŕmených bravov, pričom takmer všetky skončia na slovenských bitúnkoch. Ak si kúpite
mäso, ktoré má na štítku napísané „vychované a zabité na Slovensku“, s veľkou pravdepodobnosťou pochádza z niektorej z fariem
Pigagro Group.
V čom je tajomstvo úspešných chovateľov? Konateľ spoločnosti Peter Munk Laursen zhrnie odpoveď do troch zrozumiteľných
slov: nerobíme veci komplikovane. Vlastne,
tu je aj odpoveď na otázku, ako dosiahnuť
sebestačnosť vo výrobe bravčového mäsa
na Slovensku. Robiť veci jednoduchšie, mať
v nich jasno, vedieť, čo je hlavné a čo vedľajšie.

Pigagro is a company which was founded by Danish investors in the year 2001. It has been among
the market leaders in pig slaughter production for many years. The company gives jobs to 100 people.
The company adopted a closed herd turnover concept. Four thousand sows annually produce about 140
thousand piglets, about one thousand of swines is fattened up to 110 kilograms of weight. The rest of
weaned pigs go for the market. Practically all the hog production ends up at Slovak slaughter-houses.
The plant production is also doing well.
Pigagro sa na Slovensku – to nie je tajomstvo – opiera o dánske chovateľské
know-how. To, čo niekedy až do omrzenia
riešime otravujúc podnikateľskú atmosféru, je kapitálové pozadie a nie spôsob, ako
založiť moderné prosperujúce farmy, nevšímame si manažment chovov, všedný chod
života na farme, plemenársku prácu, obchodovanie a marketing. Vždy platilo, že ak sa
chceš vyrovnať konkurencii, študuj jej systém práce. Pigagro je na Slovensku už pol
druha desaťročia, vypracovalo sa na jedného

Konateľ firmy Peter Munk Laursen.

šiu automobilku? Ľudia sa hlásia k tomu, že
chcú jesť čerstvé slovenské potraviny, ale
kdesi ich treba vyrobiť. Niečo sme opomenuli v dialógu nielen medzi poľnohospodármi a ostatnou spoločnosťou, ale aj vládou
a spoločnosťou. Toľko prepieraná otázka
zvýšenia domácej výroby mäsa je predsa
nielen hospodárska, ale aj politická otázka
a musí sa v nej viac angažovať vláda, vysvetľovať, prečo potrebujeme vlastné chovy.
Na Slovensku chováme štyri razy menej
ošípaných ako pred 30 rokmi, a ľudí sa nepochopiteľne zmocňuje strach z rozšírenia
nových fariem, napriek tomu, že musia splniť oveľa prísnejšie ekologické normy. Kolujú
mýty o tom, že v Dánsku sú znehodnotené
pôdy a podzemné vody. Nič z toho nie je
pravda, Dánsko je krajina s podstatne vyššou životnou úrovňou, ľudia sa tam dožívajú
vyššieho veku a žijú spokojne, hoci chovajú
niekoľkonásobne viac ošípaných ako na Slovensku. Hovorme viac o tom, ako veci robiť
dobre, teda tak, ako sa majú, a nie o nepodložených mýtoch.
Mimochodom, v Pigagro zobrali tohto
roku vyše šesť ton pšenice priemerne po
hektári, porasty kukurice majú našliapnuté
na desať ton. Nie je to len o tom, že vietor
sem prihnal viac zrážok, je to o trvale vysokej
úrovni agrotechniky, o tom, že stroje a ľudia
tu pracujú precízne. Vo firme si vážia dobrú
prácu, sú tu dobré platy, vianočné prémie.
Ak máme byť úspešní, nerobme veci
komplikovane. Pomenujme ich pravým menom a tým ich „odkomplikujeme“. A to potrebujeme urobiť v prvom rade.

KONTAKT
PIGAGRO, s.r.o.
935 75 Ipeľský Sokolec
Konateľ: Peter Munk Laursen
Tel.: + 421/ 36/ 7787 420
Fax: + 421/ 36/ 7787 411
www.pigagro.sk
e-mail: pml@pigagro.sk,
eu@pigagro.sk
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SEMA HŠ Sládkovičovo
plní už 20 rokov svoje ekologické ciele
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
1 300 ha
Výkony / Revenues
2 527 781 eur
Zisk po zdanení / Net Profit
656 112 eur
Produktivita práce na pracovníka / Productivity by Revenues per Employee
49 803 eur

K

eď niečo robíš 20 rokov, nemôže ísť
iba o finančný zisk, ale nesporne aj
o zanietenie pre vec. To je prípad sládkovičovskej eseročky SEMA HŠ, jej majiteľov
i manažmentu na čele s inžinierom Marianom Halmešom. Konkrétne ide o 20 ročné
obdobie, čo sa tam venujú ekologickému
poľnohospodárstvu. Toto jubileum bolo symbolicky na jar, teda v čase zakladania úrody,
dôvodom usporiadať malú slávnosť, na ktorú
prizvali všetkých zamestnancov. Veď oni sú
jedným z hlavných pilierov celého snaženia.
M. Halmeš netají, že spočiatku sa začali
venovať tejto náročnej výrobe aj vďaka dotáciám. Tie dostávajú síce aj dnes, ale v porovnaní s ostanými krajinami EÚ sú na Slovensku podstatne nižšie. Napríklad rakúski či
nemeckí farmári dostávaj dvojnásobok. Napriek tomu pri svojej vízii v SEME HŠ vytrvali
a bioprodukty pestujú na celej svojej výmere.
„Keby som dnes zvažoval s terajšími skúsenosťami i ľuďmi, tak sa opäť rozhodnem
pre ekológiu,“ hovorí M. Halmeš. „Tá sa však
dá úspešne robiť len vtedy, ak je v tom systém a disciplína je na prvom mieste. Učili sme
sa sami, za pochodu, lebo na Slovensku veľa
skúsenosti v tomto smere vtedy neboli. Tým,
že sme húževnato plnili všetky postupy a darilo sa nám dorobené bioprodukty aj úspešne
speňažovať, dostali sme sa až do štádia, keď
už môžeme hovoriť len o úspechoch.“
SEMA HŠ Sládkovičovo je dnes najväč-

ším bioproducentom rastlinných produktov
na ornej pôde na Slovensku. V súčasnosti sú predajne s bioproduktmi mimoriadne
navštevované a ich popularita vo svete, ale
aj na Slovensku, neustále rastie. Kým spočiatku smerovala prakticky celá produkcia
SEMY do zahraničia, postupne pribúdajú aj
slovenskí odberatelia. Zatiaľ ide na domáci
trh síce iba zhruba desatina produkcie, ale aj
to je úspech. Týka sa to najmä bio slnečnice i menšieho množstva kŕmneho obilia pre
domácich biochovateľov. Zvyšok produktov
naďalej smeruje najmä do Nemecka, ale už
aj do Maďarska a Francúzska.
V posledných dvoch rokoch sortiment
ustálili na jačmeni, pšenici, hrachu, kukurici, slnečnici, repke a v tomto roku pribudla
aj reďkev olejná na osivo. V prvých rokoch
sa bránili repke i slnečnici, lebo ich považovali za mimoriadne rizikové. V prípade repky
v dôsledku živočíšnych škodcov, slnečnicu
zase ohrozovali choroby. Neskôr sa však
ukázalo, že s bio slnečnicou nie je žiadny
problém, čo sa však nedá povedať o repke. Niektoré porasty museli pre napadnutie
škodcami dokonca vyorať.
Vlaňajšok označuje riaditeľ z hľadiska
úrod za slušný ročník. Pred žatvou sa zdal
podstatne horší, ale napokon sa potvrdili výborné kvalitatívne parametre pšeníc, čo by
malo vynahradiť v cenách slabšiu úrodu.
Po rokoch zbierania skúseností, ako do-

Riaditeľ Ing. Marian Halmeš má nasledovníka v synovi
Martinovi.

koročné praktické skúseností zo susedného
podniku. „Vytvorili sme akýsi tandem. Ja
mám na starosti riadenie, obchod a ľudské
zdroje, Martin zase výrobu. Má síce dostatok skúsenosti, ale ešte sa musí učiť záležitostiam okolo ekologického pestovania plodín. Dôležité však je, že máme dobrý vzťah,
takže všetko je oveľa ľahšie,“ uzaviera Ing.
M. Halmeš.

SEMA HŠ Sládkovičovo is currently the biggest bio producers of crop products from the arable land
in Slovakia. The firm, in a way, has outrun its era because it has started with organic farming already
20 years ago. While at the beginning practically all the SEMA production went for exports, the number
of Slovak customers has been gradually increasing. For now only about 10 % of the production goes
for domestic market and it should be viewed as success. This is true about bio sunflower and smaller
amount of grain for fattening which is purchased by small individual organic growers. The remaining part
of the production goes abroad, especially to Germany, in the recent years also to Hungary and France.
The SEMA managers, after long years during which they were gathering experiences how to make
organic farming, how to grow bio products without using pesticides and chemicals, are now convinced
that land purchase is the top priority aspect to be considered for the organic farming.

Tohtoročná žatva priniesla síce nižšie úrody obilia,
ale má vysokú kvalitu.
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rábať bio produkty bez použitia chémie,
považujú dnes v SEME za prvoradú prioritu
nákup pôdy. „Darmo máme kvalitných ľudí,
technológie i postupy, ak nie je zabezpečené, na čom budeme hospodáriť, nemáme
budúcnosť,“ zdôrazňuje Ing. M. Halmeš.
„Keďže sa trh s pôdou v posledných rokoch
otvoril, snažíme sa ju získať do vlastníctva.
V súčasnosti je už asi štvrtina výmery naša.“
Nemenej aktuálne je aj v tejto firme uvažovanie o jej budúcom manažmente. Našťastie, má Marian Halmeš, ktorý riadi firmu
od jej vzniku v roku 1997, už dnes po svojom
boku ako výrobného riaditeľa 35-ročného syna Martina. Je nielenže inžinierom-absolventom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, fakulty mechanizácie, ale má už aj niekoľ-

Ekologické pestovanie si vyžaduje dôkladnú úpravu
pôdy a mechanické ošetrovanie rastlín.

KONTAKT
SEMA HŠ, s.r.o.
Riaditeľ: Ing. Marian Halmeš
Nový Dvor 1862
925 21 Sládkovičovo
Tel.: +421/ 31/ 7841 721
Fax: +421/ 31/ 7841 923
e-mail: sekretariat@sema.sk
www.sema.sk

V PD Veľké Zálužie
suchu odolali so cťou
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet pracovníkov / Employees
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee
Zisk po zdanení / Net Profit

P

očasie rozohráva s poľnohospodármi
každý rok nové prekvapujúce scenáre.
Stojí za nimi klimatická zmena, ktorá
sa prejavuje náhlymi a prudkými zmenami
teplôt, prívalovými zrážkami alebo ako v sezóne 2016/2017 veľkým suchom. Jedno je
každému agronómovi jasné, stabilitu úrod
najviac ovplyvní umné hospodárenie s vlahou v pôde.
Družstevníkom vo Veľkom Záluží minulý
rok pršalo na ich polia ako na želanie. Zodpovedali tomu aj úrody, veď pšenica im dala
priemerne po 9 ton, repka po 5 ton a kukurica po 11 ton priemerne z hektára. Tento rok
sa karta otočila. Na začiatku žatvy chýbalo
obilninám 220 milimetrov vody, tej vody, ktorá sa vlani postarala o rekordné úrody. Teraz
padli úrody takmer o polovicu. Napriek tomu
ich možno považovať za veľmi dobré. Stále
platí: rok s rokom si nie je bratom.
Hospodárenie na pôde trochu pripomína
plavbu na mori. Keď je oceán pokojný, je
plavba príjemná, lenže prichádzajú aj búrky
s vlnobitím, keď námorníci ratujú svoje životy, loď aj cenný náklad, ktorý vezú. Niečo
podobné sa odohráva pri pestovaní poľných
plodín. Ak prší ako vlani, svet sa zdá gombičkou, skutočná previerka prichádza v ťažkom
roku. Taký práve prežívame a vtedy sa ukazuje skutočná pestovateľská hodnota každého hospodára.

1 564 ha
40
61 068 eur
310 301 eur

Niektoré víťazstva bývajú mučivé a bolia,
ale vo Veľkom Záluží si môžu povedať: Obstáli sme, veď straty by mohli byť ešte väčšie. Vyše päť ton pšenice, 4,5 tony jarného
jačmeňa a 3,65 repky priemerne po hektári
je na tento rok dobrá úroda. Tá okrem iného hovorí, že napriek spomínanému obrovskému deficitu vlahy, jej agronómovia spolu
s traktoristami uchovali v pôde dosť na to,
aby zožali štandardnú úrodu.
Čo je za dobrou agrotechnikou? Niekto
povie, že sa dá robiť len s dobrým strojovým
parkom. Ten v Záluží, keďže ho pravidelne
obnovujú, majú k dispozícii. Pôdu tu okrem
iného podrývajú, ročne na 30 percentách výmery rozrušujú zhutnené podorničie, čím napomáhajú lepšiemu využitiu vlahy, vzlínaniu
a napokon, kde je vlaha, aj lepšiemu využitiu
hnojív.
V Záluží sa myslí nielen na systematické
obrábanie pôdy, ale aj na jej zúrodňovanie.
Družstvo stále chová hovädzí dobytok a tiež
má chov hydiny. Nie hocakej, chová sa tu
Kurča kráľovské, prémiový slovenský produkt, hodnotu ktorého si spotrebitelia začínajú uvedomovať až po tom, keď prehrmeli
Európou škandály so salmonelovým brazílskym mäsom.
Kvalita na tanieri sa začína kvalitou na
pôde. A do pôdy sa vďaka živočíšnej výrobe
dostáva maštaľný hnoj. Ten rozhoduje nielen

The agricultural cooperative Veľké Zálužie is a producer of grains, maize and rape. It also produces
fodder for its animal production. The machine park is regularly being renewed, soil precisely excavated,
each year about 30 per cent of the acreage is being digged out to compress the under soil for better
exploitation of moisture. Upkeep the soil moisture helps to make the fertilising process more efficient. The
beef cattle, their dairy cow stud, are well supporting sustainable crop yields. A premium Slovak chicken
under the market name Royal Chicken has been produced in Veľké Zálužie for some years already.
This cooperative has for years maintained a profitable farming and it ranks among elite agricultural
companies both in animal and plant production.

Predseda družstva Ing. Jozef Páleník.

o plnohodnotnom živote vnútri pôdy, ale aj
o jej štruktúre. Keď spomíname tieto detaily, skladá sa obraz toho, prečo pôda dokáže
udržať vlahu. Je to množstvo poctivých krokov, ktoré paradoxne začínajú modernému
vidieku vadiť.
Prejde po dedine voz s kukuričnou silážou
alebo maštaľným hnojom a ozvú sa nespokojní občania, že poľnohospodári im narušujú komfortné bývanie. Je to nový paradox
– kedysi v družstve pracovala celá obec,
v každom dome sa niečo chovalo a dnes by
si nové pokolenie vidiečanov želalo sterilne
čisté prostredie. Píšu sťažnosti na úrady, ako
im poľnohospodári strpčujú život.
Niečo sme zanedbali vo výchove na školách, keď pohŕdame prácou roľníkov. Ľudia
zabúdajú na prirodzený kolobeh látok v prírode, na to, že pôda je tým prostredím, kde
sa uskutočňuje zrod života a že jej plodnosť
treba chrániť a zveľaďovať. Nedávno predseda zálužianskeho družstva Jozef Páleník
riešil problém, kým nahradiť dojičku, ktorá
ochorela. V obci s vyše štyritisíc obyvateľmi
horko ťažko našli náhradníka.
Zálužie je vlastne humnom Nitry, o ktorej sme zvykli hovoriť, že je mekkou poľnohospodárstva. Teraz mesto prežíva ošiaľ zo
štvrtej slovenskej automobilky. Komu zíde na
um, aký rok prežívajú poľnohospodári? Kredit poľnohospodárstva upadol, pritom práve
ono zabezpečuje zdravé potraviny. Považujeme ich za samozrejmosť, no iba ten, kto
orie, seje a žne, vie, aký zápas každoročne
podstupuje, aby sme ich mali dosť. Kvalitných a zdravých. O to viac si treba vážiť
prácu rozhľadených hospodárov. Takých, akí
pracujú v PD Veľké Zálužie.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
Hlavná 1
951 35 Veľké Zálužie
Predseda: Ing Jozef Páleník
Mobil: +421/ 910/ 966 967
Tel.: +421/ 37/ 6592 210
e-mail: pdvz@pdvz.sk
palenik@pdvz.sk
top agro 2016/2017
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Nová VT-COMBINE
Vysoká
nosnosť

Dlhá
životnosť

Vynikajúca
trakcia

Pre svojho najbližšieho autorizovaného predajcu
spoločnosti Bridgestone navštívte naše webové stránky.
Bridgestone je v súčasnosti najväčší výrobca pneumatík
a gumárenských výrobkov na svete.

BRIDGESTONE SLOVAKIA s.r.o.
Ivan Kamenský
tel. 0911 983 240
ivan.kamensky@bridgestone.eu
www.bridgestone.eu

Milan Veliký prosperuje
vďaka práci celej rodiny
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet stálych pracovníkov / Employees
Tržby / Revenues
Zisk po zdanení / Net Profit

780 ha
10
720 000 eur
110 000 eur

K

eď sa vyberieme z Košíc smerom na ky sa nachádzajú v katastroch obcí Nižná
východ, približne po 20 kilometroch a Vyšná Kamenica, Čakanovce, Bidovce
sa dostaneme pod Slanské vrchy do a Ďurďošík. Už názov prvých dvoch napoveobce Nižná Kamenica. Každého, a nielen dá o kamenistej pôde. Tá je však väčšinou
poľnohospodára, poteší pohľad na vzorne len na parcelách pod lesmi. Celkovo sú pôdy
obrobené polia, za ktoré možno poďakovať sopečného pôvodu s vysokým obsahom misúkromne hospodáriacemu roľníkovi Milano- nerálnych látok a dobrému hospodárovi sa
vi Velikému. Jeho rodinná farma nie je žiad- zvyknú odvďačiť slušnými úrodami. Škody
nym nováčikom medzi oceňovanými v rámci spôsobené divou zverou sú horúcou témou
súťaže Top Agro, výborné výsledky dosahuje pre mnohých poľnohospodárov. „Nám však
výrazné škody nespôsobuje. Je to aj vďaka
už dlhodobo.
Mgr. Milan Veliký pôsobil do roku 1995 opatreniam, ktoré sme zaviedli. Napríklad
v školstve. Poľnohospodárstvo mal však pod lesom zvykneme nechať 2-3 ha tzv.
v krvi po svojich predkoch, ktorí patrili v mi- nárazníkovú zónu. Rovnako pri zemiakoch
nulosti k tým väčším hospodárom. Začínal sme vytvorili cestičky, kde jednak jazdí pona rodičovských 20 ha pôdy,
ku ktorým postupne pribúdali
ďalšie. Keď v roku 2001 preberal po bývalom podniku hospodársky dvor v Nižnej Kamenici
od správcu konkurznej podstaty, hospodáril už na 70 ha.
Na dvore s rozlohou 10 ha boli
vtedy viaceré z 20-tich stavieb
v značne zdevastovanom stave.
Celá rodina i ostatní zamestnanci sa postarali o ich obnovu
a modernizáciu. Pri našom rozhovore Milan Veliký spomenul
aj jeden zo svojich plánov na
blízke obdobie – stavbu novej
viacúčelovej haly s kompletnou
pozberovou linkou.
Najnovšou investíciou je traktor John Deere 6130 R s čelným
Obhospodarované pozem- nakladačom.
The family farm of a private peasant Milan Veliký is located about 20 kilometres from Košice, eastwards
in Nižná Kamenica village. The farm has started in 1995 formerly as a cooperative farm, till the year 2001
when Milan Veliky took over. Step by step he repaired the farmyard and also made investments into
the land he started farming. Nowadays, his financial outcomes are excellent, and awarded regularly all
around Slovakia for agricultural achievements. On his arable land he produces wheat, maize for seeding,
soya beans, sunflower, oil rape and potatoes. He has successfully adopted the farm gate sales - thus
offering top quality and healthy beef meat directly to small consumers from his farm.

Mgr. Milan Veliký v poraste sóje, ktorá sľubuje aj
v tomto roku dobrú úrodu.

strekovač s 24 m ramenami a tiež sa po nich
poslušne presúva divá zver,“ prezrádza svoju
taktiku farmár.
Z celkovej výmery je 160 ha trvalých trávnych porastov. Na ornej pôde majú najväčšie
zastúpenie obilniny, každoročne na približne
60 percentách. Pšenica na takmer 400 ha
a zrnová kukurica na 60 ha. „Pri pšenici vždy
hnojíme na úrodu 8 ton. Ani si nepamätám
rok, kedy sa nám nepodarilo dosiahnuť potravinársku kvalitu,“ pochvaľuje si hospodár.
Lepšej rentabilite pestovania kukurice na
zrno bráni absencia vlastnej sušičky. Ekonomicky zaujímavou plodinou je v miestnych
podmienkach aj repka olejná, ktorú pestujú
na približne 150 ha s úrodou vyše 3 t/ha. Podobné úrody dosahujú tiež pri sóji a slnečnici. Ako jedni z mála v širokom okolí si na
farme ponechali v portfóliu aj pestovanie zemiakov. Pochutiť si na nich môžu napríklad aj
žiaci v školských jedálňach v Košiciach.
Strojový park farmy zabezpečuje sebestačnosť pri všetkých prácach, aj počas
žatvy. Ba umožňuje poskytovať aj služby
menším roľníkom v okolí. Vzorne sa starajú
nielen o nové a moderné stroje, ale aj o tie,
ktoré už majú za sebou pár rokov. Pochváliť
sa môžu tiež vlastnoručne skonštruovaným
podrývakom, ktorým v čase našej návštevy
(polovica augusta) pripravovali pôdu pred
sejbou repky. V tomto roku im na hospodársky dvor pribudol nový traktor John Deere
s čelným nakladačom, žací stroj a zhrabovač.
V súčasnosti na farme chovajú 200 jedincov hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka, plemena Charolais. Od jari do
jesene nachádza zdravú potravu na lúkach
pod Slanskými vrchmi, ktorých kvalitu zvýšili
investície do rekultivácie s osevom širokolistých tráv. O zdravé, kvalitné a chutné hovädzie mäso z farmy Velikých sa zaujímajú
ľudia zo širokého okolia. Aj preto tam plánujú
základné stádo rozšíriť.
Za úspechom podnikania Milana Velikého
stojí aj jeho rodina. Traja synovia majú podelené úlohy. Peter, spolu s dvoma synmi,
má na starosti rastlinnú výrobu, Vladimír živočíšnu výrobu a Marián údržbu a opravy.

KONTAKT
SHR Mgr. Milan Veliký
044 45 Nižná Kamenica 48
Tel.: +421/ 905/ 548 543
e-mail: velikyshr@centrum.sk
O kvalitné hovädzie mäso je čoraz väčší záujem. Zdravé krmivo pre dobytok získavajú z lúk spod Slanských vrchov.
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Nýrovce: Ich polia sú záhradou
a Gazdovský dvor zdrojom zážitkov
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet zamestnancov / Employees
Produktivita práce z pridanej hodnoty na pracovníka /
Productivity from Added Value per Employee

N

ebýva zvykom, že roľník je spokojný
s úrodami všetkých plodín, ktoré v danom roku pestoval. Do minulého roka
si taký stav nepamätal ani Eugen Antal, konateľ spoločnosti Agromarkt v Nýrovciach.
Vlaňajší priebeh počasia dokázal, že je to
možné. Štruktúra rastlinnej výroby hospodárov z levického regiónu je pritom mimoriadne
bohatá. Okrem štandardných poľných plodín, pri ktorých sa orientujú aj na osivárstvo,
majú v pozornosti pestovanie cukrovej repy
i zeleninárstvo. Na ich poliach rastie špenát,
cukrová kukurica a lahôdkový hrášok.
Najlepšie výsledky na Slovensku v roku
2016 dosiahli, podľa vyhodnotenia súťaže
NAJ, pri pestovaní repky. Z osiatej výmery
presahujúcej sto hektárov pozberali 5,2 tony
z hektára. Druhé najlepšie výsledky na Slo-

Príprava osiva.

1 147 ha
41
20 264 eur

hovorí vedúci výroby Ján Poduška. Zeleninu pestujú v Nýrovciach intenzívne a nič
nenechávajú na náhodu. Pozberaný hrášok
a špenát si ešte v ten istý rok vymení na poliach miesto s cukrovou kukuricou. Musí byť
zasiata do 25. júna. Ak to nestihnú, hrozí,
že citlivá kráľovná polí pomrzne. Logistika
vo výrobe je pritom v Agromarkte jedným
z najdôležitejších faktorov úspechu. Naplánovanie postupného dozrievania a zberu
kukurice je dôležité najmä pre mraziareň vo
Vinici, ktorá dokáže denne spracovať určitý
objem výroby. Ten musí byť dodávaný pravidelne. Veľmi dobre to cítia zamestnanci
Agromarktu, ktorí pracujú v prevádzke s nepretržitým cyklom výroby.
Aj ostatné druhy výrob dokazujú, že si
nevolia ľahšiu cestu. Živočíšnu výrobu, ktorá
dlhodobo pozostávala z produkcie
mlieka, doplnil Gazdovský dvor. Tu
v tradičných podmienkach chovajú
ošípané, ktoré nachádzajú svojich
zákazníkov najmä v zime. Na gazdovstve nechýbajú ani nosnice,
brojlerové kurčatá, morky, bažanty.
„Prioritou je, aby sme vyrobili potraviny zdravé, prirodzené a typické
pre dedinu,“ pripomína Ján Poduška mladší, ktorý má v Agromarkte okrem iného na starosti aj toto
pestré hospodárstvo. Vyjadrenie
syna dopĺňa otec, ktorý za vznikom
gazdovského dvora vidí aj vnúčatá.
Chcel si byť istý, že upečené nedeľné kuriatko nebolo svetobežníkom,
ktoré spoznalo za svoj život aj Brazíliu. „Vyrábame kvalitnú zeleninu,
ale zo živočíšnych produktov sme

Viacgeneračné riadenie sa v Nýrovciach osvedčilo.

radi, že takéto radostné chvíle pre nich vieme pripraviť na našom gazdovstve. Azda aj
toto je dôvod, že s obcou vychádzame veľmi
dobre,“ pochvaľuje si Eugen Antal.
V dolnohronskej obci s necelými 600 obyvateľmi bez priemyslu je Agromarkt nádejou
na nájdenie adekvátneho zamestnania. Od
možnosti obsluhovať vysokošpecializované kombajny na zber hrášku, cez dôslednú
prácu v osivárstve, zložitú administratívu
spojenú s evidenciou, až po zaujímavú, ale
náročnú prácu pri zvieratách.

It does not usually happen that all crops yields would make a farmer happy in one year. This happened,
thanks to good weather condition, during the last year in Nýrovce. In general, the structure of the crop
production in Levice region is very rich. Besides standard field crops, where the main emphasis is laid on
seeds production, Nyrovce are dedicated to sugar beet and vegetables, especially spinach, sugar maize
and deli peas. The best results in Slovakia in 2016 they achieved in growing rape – as evaluated in the
NAJ contest. One hundred hectares gave them the yield of 5.2 tons per hectare. Second best result in
Slovakia in the same contest they reported in sunflower which yielded 4.7 tons per hectare.
vensku im priniesla slnečnica, ktorej úroda
bola 4,7 tony z hektára.
V roku 2017 je situácia iná. Pri niektorých
plodinách nastal výpadok na úrode oproti
minulému roku až 50 percent. Asi najlepšie
obstála repka, ktorá sa ešte napila jarnej vlahy. Úroda 4,5 tony z hektára je toho dôkazom. Dostatok zrážok je nesmierne dôležitý
a tým nenahraditeľný pri pestovaní zeleniny.
„Dokážeme zavlažovať 450 hektárov obhospodarovanej výmery. Robiť zeleninu bez
závlahy je síce možné, ale priveľká lotéria.
Z troch rokov dosiahnete dobré úrody raz.
Keď je produkcie veľa, ceny sú zase nízke,“
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mali len mlieko. Bolo pre nás neprirodzené,
že sme predávali pšenicu a pre kurča alebo
vajíčka sme museli ísť do obchodu,“ spomína Ján Poduška.
Gazdovský dvor je dnes otvorený aj pre
obyvateľov obce a okolia. Aj keď počty jednotlivých druhov zvierat sa hýbu v stovkách,
dokážu na objednávku uspokojiť všetkých
záujemcov. Dokonca aj najmladších, ktorí do
Nýroviec nechodia pre kvalitné produkty, ale
pre zážitky. Eugen Antal so smiechom vraví,
že návštevy u nich si objednávajú školy z neďalekých obcí a sú deti, ktoré ešte nevideli
živé prasiatko. „Je to pre nich zážitok a sme

Výkonný traktor Fendt je jeden z najnovších prírastkov
v podniku.

KONTAKT
Agromarkt – Nýrovce, s.r.o.
935 67 Nýrovce 286
Konatelia:
Ing. Eugen Antal, Ing. Anna
Hostačná, Ing. Ján Poduška
Tel.: +421/ 36/ 7739 203
agromarkt@nextra.sk

RaOS Bojničky
dobre spravuje chotár aj firmu
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet pracovnikov / Employees
Produktivita práce z tržieb / Productivity per Revenues
Zisk po zdanení / Net Profit

1 861 ha
50
46 904 eur
203 361 eur

N

iektoré slovenské chotáre sú dobre ukryté v hĺbke krajiny, ležia bokom
od hlavných trás a možno táto
nevýhoda je aj ich prednosťou. Život tu plynie pokojnejšie
a rozvážnejšie. Akoby samo
prostredie nútilo ľudí viac premýšľať nad tým, čo a ako robia.
Roľnícka a obchodná spoločnosť v Bojničkách leží od
okresného mesta Hlohovec
dákych 10 – 15 minút cesty
autom. Cesta od Váhu, ktorý
lemuje kraj Hlohovca, sa odrazu
uprostred mesta zvrtne strmo Ing. Juraj Antalík sa rád pochváli aj dobrou úrodou hrozna.
dohora a mieri do zelených vŕškov. V jednej zo serpentín sa odkryje neča- hých malokarpatských sú stále dobre udržiakaný široký výhľad do rovinatej krajiny lemo- vané. Obraz za obrazom hovorí, že na tomto
vanej modrastým hrebeňom Malých Karpát. území sa hospodári s jasným zámerom poKým dolu je úrodná zem, zvlnená pahorkati- nechať územiu slobodu a využiť jeho prirona hospodárov vytrápi, ale keď sa o ňu dobre dzený potenciál.
starajú, vie sa odmeniť.
Vo firme stále chovajú dobytok. Počas
RaOS podobne ako celé slovenské poľ- ostatnej mliečnej krízy, ktorá vyvrcholila v ronohospodárstvo prešiel obdobiami vzostu- ku 2016, sa aj nad tunajšou farmou vznášali
pov aj pádov. Posledné desaťročie sa mu mraky neistoty. Cena mlieka klesala a posiedarí a vidno to už pri prvom kontakte s cho- lala ekonomiku chovu dobytka do červených
tárom. Je živší a pestrejší ako na rovinách, čísel. Lenže poľnohospodárstvo nie je o tom,
kde sa strieda len obilie s kukuricou, slneč- že sa jedno výrobné odvetvie vytrhne z konnicou a repkou. Tu sa zlatistá farba obilnín textu ostatných. Pôda potrebuje dobytok,
strieda s rôznymi odtieňmi zelenej, pestujú pretože ten dáva hospodáreniu na nej pevný
krmoviny, najstrmšie vŕšky sú zatrávnené, rámec v podobe zdravých osevných postuaby erózia nestrhala pri prudkých lejakoch pov, ekologizuje krajinu i jej základ – pôdu.
pôdu a nezaplavovala v údolí ležiacu dedinu. Dobytok posiela pôde to, čo jej dnes najviac
Miestami chotár pripomína kaskádu – tvoria chýba – bohatý vnútorný život, ktorý podpoju vinohradnícke terasy. Na rozdiel od mno- ruje maštaľný hnoj.
The peasant and trading company in Bojničky is farming on undulating terrain in the vicinity of the
town Hlohovec in the western part of Slovakia. Agricultural activities are the core of its business, the
company is proud of efficient grain production, especially durum wheat, and it is also famous seed
producer. Newly revitalized vineyards added another value. Prominent Slovak companies look for
purchases of its grapes. Bojničky farm has one of the best milk cattle herds which ranks the 23th
position among Top200 HF dairy cows breeds.

Rok po kríze sa na mlieko pozerá slovenská spoločnosť inak. Mnohé mliečne farmy
skončili a mlieko začína chýbať, spotrebiteľ
sa čuduje, že dražie maslo. Na mlieku zarábajú tí, čo pri ňom vytrvali a RaOS patrí medzi tieto spoločnosti. S odstupom času sa
ukazuje, že úsilie riaditeľa Juraja Antalíka venovať zvýšenú pozornosť dobytku, sa oplatilo. Spoločnosti patrí spomedzi dvesto najlepších mliečnych fariem 23. priečka a stále
stúpa nahor. Priemerná ročná dojnosť je už
blízko 10-tisíc kilogramov, presne je to 9 837
kilogramov. A keď naostatok mlieko prináša
aj primerané tržby, človeka sa zmocňuje zadosťučinenie, že to, čo robil, bolo správne.
Okrem viditeľných mliečnych príjmov je
tu ešte menej viditeľný, ale rastlinnou výrobou dobre merateľný prínos prostredníctvom
úrod. V hodnotenom roku 2016 sa Bojničky
blysli nadpriemernými úrodami obilnín, a to
nielen mäkkej, ale aj tvrdej pšenice, ktorá
dala takmer osem ton priemerne po hektári.
Pevné miesto v osevnom postupe má hrach
ozimný, čo súvisí s tým, že jar je chudobná
na zrážky. Inak hrach dal vlani vyše štyri tony
priemerne po hektári.
Vysoká úroveň agronomickej práce otvorila spoločnosti v Bojničkách cestu k výrobe
osív. Viac rokov to bola veľmi lukratívna činnosť, veď sa tu pestovala o.i. aj facélia, ale
v poslednom čase vidno, že silné nadnárodné osivárske firmy hľadajú producentov osív
na Balkáne, pretože tam nachádzajú lacnejšiu pracovnú silu. Nielen počasie, ale aj rýchlo sa meniaci trh dokáže poľnohospodárom
skomplikovať život. Napokon to však bude
kvalita, ktorá rozhodne o tom, kde a kto bude
vyrábať osivá, ktoré sú výsadou špičkových
hospodárov.
V Bojničkách investujú do nových technológií, aby mohli robiť presné poľnohospodárstvo, teda také, ktoré je precízne v každom
pestovateľskom a chovateľskom kroku. Veľa
investovali nielen do techniky, nedávno kúpili
supermoderný postrekovač, rozmetávadlo.
Pýchou podniku sú vinice. Do ich obnovy vložili využijúc podpory z eurofondov 400
tisíc eur. Na budúci rok by na celej výmere
mali mať porasty, ktoré vydržia celkom určite najmenej do roku 2050. Vysadili napríklad
renesanciu prežívajúci Rizling vlašský, Müller
Thurgau, ale aj lídra červených vín Cabernet
Sauvignon. Veľmi žiadaný je v posledných
rokoch Irsai Oliver – je to odroda, z ktorej sa
robí prvý burčiak. Ľudia sa ho na prelome leta a jesene nevedia dočkať, vraj preto, lebo
obmieňa krv. Celkom iste však robí dobrú
náladu, ako ju robí pohľad na dobre obrábaný chotár, za ktorým stojí dobre spravovaná
spoločnosť RaOS Bojničky.

KONTAKT
Roľnícka a obchodná spol., a.s.
920 05 Bojničky
Predseda predstavenstva:
Ing. Juraj Antalík
Tel.: +421/ 33/ 7433 101
e-mail: raos.bojnicky@nextra.sk
Pri obnove vinohradu pomohli aj prostriedky z eurofondov.
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VPP Kolíňany boduje v živočíšnej
aj v rastlinnej výrobe
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
2 061 ha
Produktivita na pracovníka z tržieb / Productivity per Employee from Incomes
43 498 eur
Produktivita na pracovníka z výnosov / Productivity per Employee from Revenues 61 728 eur
Počet zamestnancov / Employees
76

rastlinné a živočíšne
komodity. Najdôležitejším výstupom sú však
vzdelaní a samostatní
absolventi. „Hlavným
poslaním VPP je vytváranie podmienok na
praktickú výučbu, výskum, vývoj a realizáciu
odbornej praxe študentov SPU,“ vysvetľuje
konateľ a dopĺňa, že
rovnako dôležitou je aj
otázka hospodárenia.
Podnik musí progresívne hospodáriť a vytváHlavným poslaním VPP je vytváranie podmienok na praktickú výučbu.
rať zisk. Darí sa mu to
najmä vďaka rastlinnej
ysokoškolský poľnohospodárky podnik výrobe. Tretinu výmery zaberajú obilniny.
Kolíňany (VPP) patrí k špičkám sloven- Dôležitou plodinou vo finančných, ale aj odského poľnohospodárstva. Na XXIII. bytových parametroch je tekvica olejnatá,
ročníku Naj Slovenský chov v chove ošípa- ktorú pestujú na výmere 365 ha. Ďalšou staných v kategórii materských plemien zvíťazilo bilnou plodinou v rastlinnej výrobe je osivová
stádo práve z VPP s rekordným počtom od- kukurica, pestovaná na výmere 125 ha ornej
chovaných prasiatok na prasnicu za rok – až pôdy. „Medzi ekonomicky perspektívne plo31,4 kusov. Podnik dosahuje skvelé výsledky diny zaraďujeme aj sóju, ktorú sme vysiali na
aj pri výrobe mlieka. S úžitkovosťou takmer výmere necelých 50 hektárov. S priemernou
desať tisíc litrov mlieka na dojnicu a rok sa hektárovou úrodou 3,42 ton sme sa v roku
radí k popredným mliečnym farmám na Slo- 2016 umiestnili na poprednom mieste medzi
vensku. Podľa slov Ing. Jána Lajdu, konateľa pestovateľmi sóje v krajine,“ upresňuje Ján
spoločnosti, za úspechom stoja ľudia, ktorí Lajda.
Vrásky na čele mu však robí živočíšna výsú silnou stránkou podniku.
Poľnohospodári z Kolíňan hospodária roba. Aj keď v nej dosahujú vynikajúce chona troch strediskách – v Kolíňanoch, Opo- vateľské výsledky, výroba mlieka je v dôsledniciach a v Žiranoch. Vyrábajú základné ku nízkych nákupných cien stratová. Napriek

V

tomu ju držia a napredovanie v tejto oblasti
je ich prioritou. „Mliečna farma slúži na praktickú výučbu študentov, nemôžeme ju jednoducho zavrieť alebo zaostávať,“ vysvetľuje
konateľ a dodáva, že aj keď ukončili spoluprácu s externým zahraničným odborníkom
na výživu dojníc, chcú udržať a zvyšovať už
aj dnes vynikajúcu dojivosť dojníc v Oponiciach. Je presvedčený, že v spolupráci s odborníkmi na výživu SPU v Nitre sa to podarí.
K zlepšeniu ekonomiky živočíšnej výroby má prispieť aj výkrm mladého dobytka. S chovom začal VPP len v tomto roku.
„Býčky dochované do hmotnosti 300 až
350 kilogramov budú cenovo zaujímavejšie
ako predaj teliat, čo sme robili doteraz,“ vysvetľuje Ján Lajda a zdôrazňuje, že záujem
o kvalitné mäso stúpa. A to najmä po potravinových škandáloch, ktoré pravidelne otriasajú Európou a teda aj Slovenskom. Zvýšený
dopyt zaznamenali aj pri bravčovom mäse.
Aby uspokojili požiadavky trhu, rozšírili chov
ošípaných. Na farme v Žiranoch zvýšili počet prasníc na 40 kusov, pričom výkrmové
ošípané budú putovať najmä na lokálny trh.
Orientujú sa aj na šľachtiteľský chov oviec
a ošípaných a formou vzorkovníc sa venujú chovu koní, hydiny, malej pernatej zveri
a rýb.
Pre konateľa je v súčasnosti prioritnou
úlohou usporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom na všetkých strediskách podniku. „Pracujeme na tom, aby sme kúpili pôdu
pod hospodárskymi budovami, prípadne
dohadujeme pre podnik výhodné nájomné
zmluvy s majiteľmi pozemkov,“ hovorí Ján
Lajda. Ako povedal na záver, pre nich bude
aj naďalej dôležité nakupovať ornú pôdu,
lebo bez nej sa v poľnohospodárstve nedá
podnikať.

Kolíňany (VPP) is a university agricultural company and it is the representative of the peak achievements
of the Slovak agriculture. In the 23rd Year of The Best Slovak Pig Herd contest, in the category of
a breeder breed, the VPP was the winner because they presented a record number of weaning pigs per
a sow per annum –31.4 pieces. An important crop, viewed by the financial and marketing parameters, is
pumpkin - a species of squash family - (cucurbita pepo var. oleifera) which is growing on 365 hectares.
Seed maize is tha next example of very good and stable crop in Koliňany. In the livestock production, the
young cattle fattening project is going to be introduced with great expectations to support the company
profit. The task priority for the company office manager is to seek solutions regarding proprietary rights
of the land the company uses for its farming.

Dôsledky sucha vidieť aj na poliach s kukuricou,
ktorej úroda bude, samozrejme, nižšia ako zvyčajne.

KONTAKT
VPP SPU, s.r.o.
Hlavná 561
951 78 Kolíňany
Konateľ: Ing. Ján Lajda
Tel.: +421/ 905/ 622 750
e-mail: lajdajan@mail.telekom.sk
Dojnice majú v tomto podniku vynikajúcu úžitkovosť
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Exata – agrozoskupenie nového typu

Farma v Bake, kde chovajú 1 100 dojníc, patrí do prvej desiatky slovenských chovov.

P

oľnohospodárstvo na Slovensku sa
rýchlo mení. Po etape úpadku a rozpadu pôvodných družstevných štruktúr
prichádzajú na scénu nové spoločnosti, ktoré po novom manažujú poľnohospodársku
výrobu. Jednou z takýchto spoločností je
EXATA Group. ,,Naším cieľom je rentabilné,
trvalo udržateľné hospodárenie na pôde,“
hovorí Zoltán Pivoda, generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá už hospodári na 24 000 hektároch. A má ambíciu stať sa na Slovensku
jedným z lídrov tak v rastlinnej, ako aj v živočíšnej výrobe.
Mnohých sa pri pohľade na to, ako dramaticky poklesla sebestačnosť Slovenska,
zmocňuje obava, či sa úpadok posledných
rokov podarí vôbec zvrátiť. V EXATE sú presvedčení, že nič ešte nie je stratené.
Jadro firmy vzniklo na Žitnom ostrove
v okrese Dunajská Streda, ktorý kedysi udával tón slovenskému poľnohospodárstvu.
Dosahovali sa tu najvyššie úrody obilnín,
bola tu najvyššia hustota zvierat a intenzita
výroby mlieka a mäsa. Stáli za ňou poľnohospodári telom aj dušou. Pôdu nikto neodniesol, je stále tu a žijú na nej ľudia odhodlaní

vrátiť nielen Žitnému ostrovu, ale celej krajine jej roľnícku česť. Práve o nich sa opiera
EXATA, ktorá prináša potrebný rozvojový kapitál, know-how, nové technológie.
Spoločnosť v súčasnosti zastrešuje 16
poľnohospodárskych podnikov na západnom, strednom a východnom Slovensku.
Celkom prirodzene vznikli tri nosné regióny
Západ, Stred a Východ. Základom podnikania na pôde je stabilizovaná rastlinná výroba. Jej prirodzeným dvojčaťom je živočíšna
výroba.
„Rozvíjame obe odvetvia, lebo sa navzájom potrebujú aj podmieňujú, obe prispievajú
k tomu, aby poľnohospodárska výroba bola
trvale udržateľnou,“ zdôrazňuje Zoltán Pivoda. Pripomína, že najväčším bohatstvom
poľnohospodára je pôda, kľúčom k jej úrodnosti sú chovy hovädzieho dobytka. „Aj preto budujeme plnokrvné a nie, ako sa dnes
vraví welnes poľnohospodárstvo, ktoré sa
odstrihlo od živočíšnej výroby.“
Osou poľnohospodárskej výroby sú moderné stroje a technológie. V EXATE vytvorili
skupinu s názvom STS. Dosiahli to, že agronómovia sa zaoberajú agronomickou strán-

kou veci, pestovaním, výživou, ochranou
rastlín a mechanizácia im poskytuje stopercentné služby. STS disponuje vysokovýkonnými strojmi, ktoré sú schopné robiť to, čomu
sa dnes hovorí precízne poľnohospodárstvo.
Odbyt rastlinnej aj živočíšnej produkcie,
ale aj nákup vstupov sa realizuje centrálne.
Vďaka tomu spoločnosť dosahuje lepšie
marže tak na vstupe, ako aj na výstupe. Je to
na prospech celej EXATY.
Motto EXATY je hospodáriť S láskou
k pôde. „Nie náhodou vravíme S láskou
k pôde. Celé poľnohospodárstvo sa predsa odohráva na pôde. Keby nám šlo len
o krátkodobý efekt, vrhneme sa na rastlinnú
výrobu, ale nám ide o vyvážený rozvoj poľnohospodárstva, vtedy predsa dáva najvyšší
profit. Naše logo symbolizuje plodnosť zeme.
Plodnosť, to sú zasiate polia, dobrá úroda,
prosperita a zdravie zvierat. Nové technológie umožňujú napĺňať odkaz predkov. Ak
napríklad zveľaďujeme chovy dobytka, staráme sa prostredníctvom maštaľného hnoja
aj o úrodnosť pôdy. Pre ľudí, ktorí nám prenajímajú pôdu, je to signál, že majú do činenia so serióznou spoločnosťou,“ rozvádza
filozofiu spoločnosti Zoltán Pivoda.
Spoločnosť zásadným spôsobom revitalizovala produkciu mlieka. Farma EXATY
v Bake, kde chovajú 1 100 dojníc, patrí do
prvej desiatky slovenských chovov. Model,
ktorý sa osvedčil, plánujú zopakovať aj na
farme v Tomášovciach pri Lučenci.
EXATA je mladá spoločnosť. Pracuje v nej
450 ľudí, a to je vlastne jedna veľká fabrika,
čím priaznivo ovplyvňuje zamestnanosť. Jej
rastlinná výroba je pestrá. Pestovaním maku,
krmovín pomáha pôde a farebnosťou rastlín
osviežuje krajinu. Jednoducho tam, kde hospodári EXATA, vidno, že chotár má dobrého
hospodára, čo pomáha aj prosperite obcí.

KONTAKT
EXATA Group
Okočská cesta 640/1
930 10 Dolný Štál
e-mail: info@extagroup.sk
V spoločnosti pestujú mak na 800 hektároch.
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Palárikovské Poľno SME:
rok 2016 opäť lámal rekordy
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Tržby / Revenues
Hospodársky výsledok / Profit
Priemerná úroda kukurice / Yieldofcorn
Počet pracovníkov / Employees
Produktivita na pracovníka z pridanej hodnoty /
Productivity per Employee from Added Value

P

očas zhruba 15-ročnej histórie, čo
spoločnosť Poľno SME, s.r.o., v Palárikove patrí do vlastníckeho portfólia
Ing. Zoltána Černáka, sa už tradične radí
medzi najúspešnejšie poľnohospodárske firmy na Slovensku. Uplynulý rok 2016 sa však
zapísal mimoriadne výraznými písmenami –
ako rok nadpriemerných úrod, rok rekordov,
ktoré predstihli aj doteraz najúspešnejší rok
2014.
Začnime plodinou, ktorá dominuje na poliach tejto firmy – kukuricou na zrno. Vlani im
dala až 12-tonovú priemernú úrodu z hektára. Radosť z takéhoto výsledku znásobuje
skutočnosť, že ju pestovali na vyše 1 450
hektároch. Rovnako to platí o pšenici. Tá
sypala priemerne 7,7 t/ha z 1 023 hektárov.
„Vysoké úrody znamenali síce ťažší zber, ale
stálo to za to. Navyše, zrno malo aj vysoké
kvalitatívne parametre,“ pochvaľuje si výrobný riaditeľ spoločnosti Ing. Pavol Hudák.
Je neodškriepiteľné, že rekordy padali aj
vďaka dobrým klimatickým podmienkam,
teda hlavne dostatku vlahy, ale bez pestovateľskej zdatnosti celého tamojšieho kolektívu
na čele s agronómami i bez uplatňovania najnovších poznatkov by sa o takýchto výsledkoch hovoriť nedalo.
Nemenej významnú úlohu hrá vybavenie
firmy tou najšpičkovejšou technikou, vrátane
traktorov John Deere. Vernosť tejto značke
si všímajú aj v americkom vedení nadnárodnej spoločnosti Deere&Company v meste

3 500 ha
7 664 tisíc eur
148 tisíc eur
12 t/ha
71
22 494 eur

Waterloo. Veď na poliach Poľno SME i jeho
partnerskej firmy Agrodružstvo JK pracuje
15 traktorov tejto značky. A tak nie náhodou prezident jej poľnohospodárskej divízie
Markwat von Pentz sa aj pri svojej už druhej
návšteve Slovenska stretol s konateľom Poľno SME Zoltánom Černákom a hovoril o roz-

Stretnutie Markwata von Pentza, prezidenta
poľnohospodárskej divízie svetoznámej strojárskej
spoločnosti John Deere-Company s konateľom
Poľno SME Ing. Zoltánom Černákom bolo mimoriadne
srdečné.

During the 15-year history Poľno SME Ltd in Palárikovo had been in the portfolio of Ing. Zoltán Černák,
and as a tradition, it has been amongst the most successful agricultural companies in Slovakia so far. The
year 2014 was marked in the company´s history as best. Even though, the year 2016 was even better
- it’s extraordinary above average yields outclassed the yields from 2014. For instance, the seed maize
yielded 12 tons in average, and wheat 7.7 tons. Such records significantly helped to the company to post
a profit of 148 thousand euro. Also the construction of a modern sport-and-relax facility was successfully
finalized along with a training centre.

Areál firmy je plný krásne udržiavanej zelene.
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voji jeho podniku s veľkým uznaním. Bola to
mimoriadne zaujímavá udalosť: prišiel odovzdať kľúčik od najmodernejšieho traktora
John Deere 9620 RX, ktorý pribudol do palárikovského strojového parku.
Žiaľ, príroda je nevyspytateľná. A kým
minulý rok padali rekordy, tento rok aj palárikovský chotár poznačilo obrovské sucho.
Kým vlani padlo za prvých päť mesiacov
rozhodujúcich pre vegetáciu 330 mm vlahy, tohto roku len 150 mm. Oziminy to so
zásobami vlahy z vlaňajška ako-tak zvládli
a výpadok v úrodách je asi 20-percentný, ale
s jarinami to bolo horšie. Výpadok úrod na
jeseň zberaných plodín, najmä kukurice na

Konateľ Ing. Roman Černák s výrobným riaditeľom
Ing. Pavlom Hudákom.

zrno a cukrovej repy, je ešte väčší. Náhodného, ale i pravidelného návštevníka palárikovskeho Poľno SME už tradične zaujme nielen
dokonale obrobený chotár, upravené dvory
i administratívna budova, ale aj neustále sa
rozrastajúci spoločensko-športovo-relaxačný areál plný kvetov a udržiavanej zelene.
Počas niekoľkých rokov v ňom vyrástli krytý
bazén a welness, penzión, koniareň s parkúrovým štadiónom obklopeným tribúnami, bowling, vinotéka i moderná špičková
reštaurácia vyzdobená originálnymi obrazmi.
Mimochodom, slúži nielen návštevníkom, ale
aj ako jedáleň pre zamestnancov firmy.
Poslednou budovou, ktorá harmonicky
doplnila areál, je školiace stredisko. Ide o bývalú jedáleň a architekt a potom stavbári ju
citlivo a vkusne upravili na moderné zariadenie, ktoré slúži nielen na firemné, ale aj na
spoločenské i rodinné udalosti. Toto pekné
prostredie zaiste čoskoro využijú na školenie
aj poľnohospodári.
Spoločnosť Poľno SME sa rozvinula do
terajšej podoby špičkového podniku najmä
pod vedením jej konateľa Ing. Zoltána Černáka. V tomto roku sa dožil v plnom pracovnom nasadení 75 rokov. Po 52 rokoch práce
v rezorte poľnohospodárstva sa rozhodol
postupne vedenie firiem odovzdať svojim nástupcom – synovi Romanovi, dcére Renáte
a zaťovi Petrovi. Verí, že nové vedenie firiem
bude úspešne pokračovať v práci, ktorú za
posledné desaťročie pre vybudovanie prosperujúcich firiem vykonal.

KONTAKT
Poľno SME Palárikovo
941 11 Palárikovo
Remeselnícka 2
Konatelia: Ing. Zoltán Černák
Ing. Roman Černák
Tel.: +421/ 35/ 6493 205
Fax: +421/ 35/ 6493 227
e-mail: polnosme@polnosme.sk
www.polnosme.sk

Agrodružstvo Bystré dosiahlo
medziročne opäť lepšie umiestnenie
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet stálych pracovníkov / Employees
Tržby / Revenues
Zisk po zdanení / Net Profit

1 798 ha
42
1 273 994 eur
68 721 eur

P

ekne obrobený chotár, moderná technika na dvore a chov dobytka s veľmi
slušnou úžitkovosťou, to je vizitka Agrodružstva Bystré v okrese Vránov nad Topľou. Patrí k dlhoročným účastníkom súťaže
najlepších poľnohospodárskych podnikov
na Slovensku Top Agro. Hneď na úvod nášho rozhovoru predseda Ing. Miroslav Košč
a ekonómka Ing. Anna Mihočová zdôrazňujú:
„Za dobrými výsledkami družstva je poctivá
práca všetkých zamestnancov. Manažment
síce rozhoduje o základnej koncepcii rozvoja, ale samotná realizácia je už na ostat-

ných pracovníkoch. Všetko sa musí diať vo
vzájomnej symbióze, celý kolektív musí byť
presvedčený o konečnom dobrom efekte.“
A o tom, že v Bystrom pracujú šikovní ľudia,
najlepšie hovoria každoročné výborné výsledky.
Z celkovej výmery poľnohospodárskej
pôdy je 1 191 ha ornej. Pôda sa nachádza
v katastroch obcí Bystré, Čierne nad Topľou, Hermanovce nad Topľou a Zlatník.
V rozsiahlejšom chotári nájdeme úrodnejšie
pozemky hlavne pri rieke Topľa. Smerom
k lesu úrodnosť klesá a zvyšuje sa svahovitosť. Zároveň sa zvyšuje ešte
jeden faktor, ktorý spôsobuje
družstevníkom nemalé starosti:
škody spôsobené divou zverou.
„Pri repke sme mali v tomto
roku parcely s úrodami 3,5 aj
4 t/ha. Ale priemer bol iba
2,82 t/ha, skresali ho polia
v blízkosti lesa, ktoré nemôžeme vynechať v osevnom postupe. A napríklad na jednej 25 ha
„skŕmenej“ parcele sme zaznamenali úrodu len okolo 1,5 t/
ha.“ Po zbere letných plodín sa
všetka zver automaticky presúva do kukurice, najmä diviaky vedia spôsobiť veľa škody.
V posledných rokoch im vôbec
nevadia ani pozemky v tesnej
blízkostí ľudských obydlí. Pri
pšenici je čiastočným riešením
Spoľahlivý zamestnanec Ján Fečo strávil celý svoj pracovný život
pestovanie osinatých odrôd,
v družstve.
Agrodružstvo Bystré has for many years been among the participants of Top Agro, the competition
of the best agricultural companies in Slovakia. The company was farming well and each year posted
excellent results in crops growing - despite damages they suffer all the time from wild animals. There
is a lot to be proud of in the animal production of Agro company Bystré. The Slovak spotted cattle
breeding and reproduction reports good numbers every year – Average Yield (litres per cow per annum)
is reaching eight thousand litres. The Cigája sheep breed and the Slovak milking sheep breed in Bystré
counts 650 units. Potencial buyers have been showing a great interest in the breed – especially in
muttons and heifers shortly before calving.

V závere augusta sa družstevníci pomaly pripravovali
na piatu kosbu lucerny.

preto v ďalšej sezóne družstevníci plánujú zvýšenie ich podielu na 70 percent.
Ozimnú pšenicu zvyknú pestovať na výmere takmer 400 ha.
Daždivá jeseň 2016 neumožnila zasiať plánovanú výmeru,
v tomto roku boli preto jej zberové plochy len 280 ha. Priemerné
úrody sa oproti minulému roku
zvýšili z 5,5 na 5,74 t/ha. Menej
pšenice znamenalo viac jačmeňa, ozimného a najmä jarného,
spolu na takmer 300 ha. Pri jarnom jačmeni dosiahli medziročný nárast úrod z 4,32 na 5,03 t/ha

Ing. Anna Mihočová, ekonómka Agrodružstva Bystré.

a pri ozimnom pokles z 5,8 na 5,06 t/ha.
Pritom celá úroda jačmeňa mala sladovnícku kvalitu. Na priemernej úrode sóje 2 t/ha
z výmery 85 ha sa pred rokom podpísali opäť
škody divou zverou, ktorá spásala vrchné
časti rastlín. Kukuricu na zrno zberali v roku 2016 zo 100 ha. K výbornému výsledku
10,5 t/ha prispelo vyhnojenie polovice jej výmery maštaľným hnojom.
V agrodružstve sa môžu pochváliť aj výsledkami na úseku živočíšnej výroby. Ročná
úžitkovosť 180 dojníc v šľachtiteľskom chove
Slovenského strakatého dobytka aktuálne
smeruje k hranici osem tisíc litrov. Základom
sú kvalitné objemové krmoviny a vzorná starostlivosť ošetrovateľov. Životné podmienky
v maštaliach zlepšil nový ventilačný systém
a úprava strechy. Celkovo družstevníci chovajú 380 kusov hovädzieho dobytka.
Nárast úžitkovosti zaznamenávajú aj pri
ovciach. V šľachtiteľskom chove je spolu 650
kusov plemena Cigája a Slovenská dojná
ovca, doja približne 250 bahníc. Dobré výsledky v chovoch sa odzrkadľujú v záujme
kupujúcich o ich plemenný materiál, za prvých osem mesiacov roka 2017 predali už 20
vysokoteľných jalovíc a 16 baranov.
V Bystrom sa snažia pravidelne modernizovať výrobné technológie. V tomto roku
investovali napríklad do novej výkonnej čističky. Oplatilo sa to hneď počas poslednej
žatvy, keďže v dôsledku dažďov sa časovo
takmer spojil zber repky s obilninami. Repku tak dokázali rýchlo a kvalitne vyčistiť pre
odberateľa a sklady uvoľniť. Pri tohtoročných
zámeroch je potrebné spomenúť tiež podrobný rozbor pôdy v rámci agrochemického
skúšania pôd, ktorý v Bystrom uskutočňujú
pravidelne v 5-6 ročných intervaloch.

KONTAKT
Agrodružstvo Bystré
094 34 Bystré 606
Predseda: Ing. Miroslav Košč
Mobil: +421/ 905/ 539 116
Tel.: +421/ 57/ 4881 280
e-mail: agbystre@mail.t-com.sk
top agro 2016/2017
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Vo výsledkoch spoločnosti AGROTOP
sa odzrkadľuje vysoko odborná práca
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Hospodársky výsledok / Profit
Výnosy / Revenues
Počet stálych pracovníkov / Employees

1 305 ha
106 560 eur
2 780 tisíc eur
60

Ú

spešný, ale z hľadiska jednotlivých
odvetví aj rozporuplný rok majú za
sebou v Topoľníkoch. Akciová spoločnosť AGROTOP vykázala podľa sumarizovaných výsledkov za rok 2016 slušný zisk,
no podľa predsedu predstavenstva Ing. Štefana Pappa výsledky v jednotlivých výrobných odvetviach ukazujú veľký rozptyl a odzrkadľujú súčasnú situáciu v celom odvetví.
Aj v tomto podniku rastlinná výroba vďaka
veľmi priaznivým klimatickým podmienkam
bola mimoriadne úspešná, jarné mrazy však
v ovocnom sade zničili až 90 percent predpokladanej úrody. Cenové disproporcie zase spôsobili, že aj živočíšna výroba skončila
v červených číslach.
AGROTOP Topoľníky, ako vysvetľuje
Štefan Papp, je podnik vytvorený na zelenej
lúke. Jej členovia preniesli svoje majetkové
podiely z bývalého poľnohospodárskeho
družstva do novovzniknutej obchodnej spoločnosti, ktorá zároveň odkúpila aj ostatné
výrobné prostriedky z družstva.
Intenzívna rastlinná výroba je tradične sil-

Riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti
Ing. Štefan Papp.

AGROTOP Topoľníky, is an agricultural joint stock company which is farming on arable land in Dunajská
Streda county. Its crop production includes growing cereals, maize, oil plants and fodder. In addition,
there is 67-hectare fruit orchard with apple and pear trees. The fruits are stored in sophisticated storage
facilities with controlled atmosphere. Agrotop Topoľniky is a member of the first fruit sales cooperative
for Slovak fruit producers, named SK Fruit, which provides marketing, sales and distribution of almost
all production of their apples and pears. The livestock production has recently renovated all milk rooms
and housing facilities. At present, a beef cattle herd counting 1 120 heads, out of it 400 cows is raised
in the company.

Tohtoročná úroda sa javí sľubne, ale vlani jarné mrazy zničili 90 %
predpokladanej úrody, hovorí výrobný riaditeľ Ing. Peter Podhorný.
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nou stránkou tejto firmy. Minuloročné výsledky to len potvrdzujú.
Pšenica z 316 ha dala 7,1 t/ha,
durumka zo 100 ha (jesenná
a jarná) 6,4 a 7,4 t/ha, jačmeň zo
130 ha 5,8 t/ha, kukurica z 308 ha
10,58 t/ha, repka zo 118 ha
4,18 t/ha. Aj úrody z kŕmnych
plodín boli slušné: zo silážnej
kukurice pozbierali priemerne 45 ton z hektára, z lucerny
22 t/ha. „Samozrejme, za minuloročnými výsledkami treba
vidieť nielen veľmi priaznivé klimatické podmienky, ale aj poctivú a vysoko odbornú prácu našich ľudí,“ zdôrazňuje predseda
predstavenstva. „Hospodárime
na pomerne ťažkých pôdach,
o to väčší dôraz kladieme na
kvalitu celého procesu – od prípravy pôdy až po výživu a ochranu jednotlivých plodín. Až 80
percent našich pôd obrábame
tradičnou orbou a pravidelne
hnojíme vlastným maštaľným
hnojom,“ zdôrazňuje.

Zo špeciálnej rastlinnej výroby si spoločnosť ponechala len ovocný sad. Trojhektárové skleníkové hospodárstvo dala do prenájmu a zeleninu prestala pestovať vôbec.
V 67-hektárovom ovocnom sade sú jablká
a hrušky v integrovanom systéme. Majú vybudovanú kvapkovú závlahu, ochranné siete
proti krupobitiu a skladovú kapacitu s riadenou atmosférou. „Z jabĺk máme 24 odrôd, od
skorých letných až po zimné, z hrušiek pestujeme 3 odrody,“ informuje Ing. Peter Podhorný, výrobný riaditeľ. Dodáva, že minuloročné
jarné mrazy im urobili škrt cez rozpočet. Z jabĺk namiesto predpokladaných 2 300 ton sa
urodilo len 320 ton. „To prinieslo stratu 197
tisíc eur,“ dodáva predseda, ktorý pripomína
aj ďalšie problémy odvetvia – hlavne nedostatok pracovných síl. Na sezónne práce treba dovážať brigádnikov z cudziny.
Spoločnosť je členom výrobno-obchodného združenia pestovateľov ovocia
SK Fruit. Štefan Papp si myslí, že v rámci
združenia o predaj produktov všetkých členov by sa mala starať rovnakou mierou samostatná obchodná jednotka organizovaná
na tento účel.
Prevláda názor, že živočíšna výroba je
na Slovensku väčšinou stratová. Prikláňajú sa k tomu aj v Topoľníkoch. „Pri súčasných cenových reláciách i napriek značným
investíciám a slušnej minuloročnej podpory
je aj u nás stále stratová. Vlani dosiahla strata 76-tisíc eur. Podieľala sa na tom hlavne
nízka cena mlieka. Pritom v rámci predchádzajúceho investičného programu sme zrekonštruovali všetky maštale a dojárne. Máme
1 120 kusov hovädzieho dobytka, z toho 400
kráv, ktoré chováme v tzv. uzavretom kruhu,
teda aj narodené býčky vykŕmime do jatočnej hmotnosti. Chov ošípaných napriek plemennému chovu sme museli zrušiť pre veľké
straty,“ vysvetľuje Štefan Papp. Je presvedčený, že by pomohli vyššie ceny a cielená
podpora citlivých odvetví. Vie, že poľnohospodársky podnik síce môže fungovať aj bez
živočíšnej výroby, ale z dlhodobého hľadiska
to považuje za cestu do pekla. A možno aj
viacerí poľnohospodári si práve túto pravdu
postupne uvedomia, keď sa začína prejavovať nedostatok humusu v pôde a jeho vplyv
na hospodárenie s vodou.
O budúcnosti podniku majú v Topoľníkoch jasnú predstavu, ale žiaľ, na projekty
podané v súvislosti s ňou doteraz nedostali
odpovede. Štefan Papp si myslí, že namiesto
plošnej podpory rozvoja odvetvia by mala
prevládať cielená podpora špeciálnych výrobných odvetví a živočíšnej výroby.

KONTAKT
AGROTOP Topoľníky, a.s.
Chladná 71, 930 13 Topoľníky
Predseda predstavenstva a riaditeľ:
Ing. Štefan Papp
Tel.: +421/ 31/ 5582 411,
Fax: +421/ 31/ 5582 316
e-mail: agrotop@real-net.sk

RaVOD PATA pokračuje
v nastúpenom trende
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Výnosy z hospodárskej činnosti / Revenues
Počet stálych zamestnancov / Employees

2 200 ha
3 943 tisíc eur
67

P

redchodca súčasného Roľníckeho
a výrobnoobchodného družstva Pata
vzniklo v decembri 1972 zlúčením JRD
Pata, JRD Pusté Sady a JRD Mier Zemianske
Sady. Počas transformačného procesu v roku 1992 boli upravené majetkoprávne vzťahy
a vysporiadané majetkové nároky oprávnených osôb – dozvedáme sa z informácií od
podpredsedu družstva Jozefa Práznovského
a ekonómky Vladimíry Kučerovej.
V súčasnosti parcely družstva sa rozprestierajú v 7 katastroch a v 3 okresoch (Galanta, Hlohovec, Nitra). Kvalita pôdy je teda
rôznorodá, prevažujú však menej kvalitné
piesočnaté pôdy. Družstvo patrí k poľnohospodárskym podnikom, ktoré ostali verné kla-

sickej výrobnej štruktúre: rastlinnej i živočíšnej výrobe a obslužným činnostiam. Pravda,
sú s tým aj problémy. Hlavne nízke ceny
mlieka a mäsa zaťažujú ekonomiku a nútia družstevníkov postupne znižovať stavy
zvierat. „Venujeme sa uznanému šľachtiteľskému chovu slovenských strakatých kráv,
pričom znižujeme stavy o ďalších 100 kusov
a popri výrobe mlieka a mäsa plánujeme do
budúcnosti postupný prechod na systém
chovu dojčiacich kráv. Slovenské strakaté
plemeno síce nie je na špičke v dojivosti, ale
vďaka jeho kombinovanej úžitkovosti máme
šance dosiahnuť lepšie ekonomické výsledky. Stav uzavretého stáda ošípaných sme
takisto nútení znižovať, v súčasnosti máme
už len 40 prasníc. Nepriaznivý vývoj
realizačných cien už dlhšie negatívne ovplyvňuje našu ekonomiku. Aj
preto sme mali v predchádzajúcich
rokoch výsledky hospodárenia väčšinou v červených číslach,“ konštatuje Vladimíra Kučerová.
Rok 2016 však priniesol obrat.
Po stratových rokoch sa podarilo
dostať hospodárenie do pozitívnych čísiel a dosiahnuť 132-tisíc eur
zisk po zdanení. Hlavný podiel na
tom mala rastlinná výroba, živočíšna ostala naďalej stratová. Potešila
najmä repka, ktorá sypala z hektára
priemerne 4,31 tony, ozimný jačTraktorista Ondrej Mikula pri príprave pôdy pod repku pravidelne
kontroluje nastavenie stroja.
meň dosiahol úrodu 5,90 t/ha. Tvrdá
Pata is a classical agricultural company with a traditional production structure along with crop and
livestock production. It has farming land in 7 cadastres within 3 counties (Galanta, Hlohovec, Nitra).
Maize, cereals, oil plant and forage dominate within the crop production. The company applies modern
approaches and technology methods ensuring quality of products for its economic and effective farming.
The livestock production has decreased number of its livestock because of a negative price development.
Pata company is dedicated to the recognized selection breeding of the Slovak spotted beef cattle, and
for the future it is planning a gradual transition for the system of nursing cows rearing. The pigs rearing
in a close herd has marked some decrease in the number of sows. Vineyards farming is a specialized
productionin Pata. They are growing grapes on 36 hectares and make wine and also selling wines
through the company wine shop.

Cieľom nášho snaženia je kvalita pri zachovaní zásad
hospodárnosti, zdôrazňujú podpredseda družstva
Jozef Práznovský a ekonómka Vladimíra Kučerová.

pšenica dala 6,94 t/ha, slnečnica 3,18 t/ha.
Aj kukurica prekonala očakávania s priemernou úrodou 10,13 tony z hektára. „Žiaľ,
v roku 2017 sa tieto výsledky už nezopakujú, hlavne v dôsledku enormného sucha. Do
polovice vegetačného obdobia totiž na naše
polia padlo o 290 mm menej zrážok oproti
minulému roku,“ sťažuje si podpredseda
Jozef Práznovský, ktorý je aj vedúcim úseku rastlinnej výroby. Ostáva im len veriť, že
tento nepriaznivý stav príroda vykompenzuje
štedrejšími úrodami z jesenného obdobia.
„Pri nižšej kvalite našich pôd musíme dôsledné dodržiavať výrobno-technologické
postupy a kvalitne sa starať o pôdu a plodiny,“ vysvetľuje Jozef Práznovský. „Uplatňujeme minimalizačné technológie, cielenú
výživu, ktorú aplikujeme podľa potrieb ku
koreňom alebo na list. Máme veľmi dobré
skúsenosti aj z tzv. strip-till technológiou,
ktorá presným GPS navádzaním uloží osivo
aj živiny do vytvoreného pásového lôžka.
Pevne veríme, že tieto nové technológie nás
posunú ešte ďalej a v budúcnosti sa budeme
snažiť zavádzať do praxe ďalšie novšie technológie,“ zdôrazňuje.
Patinské družstvo bolo v minulosti známe
svojim vinohradníctvom a zeleninárstvom.
V súčasnosti im zostalo len vinohradníctvo.
Vinice zaberajú viac ako 36 hektárov zaradených do integrovanej produkcie, z toho je
sedem hektárov mladý vinič v treťom roku po
výsadbe. Víno z vlastnej výroby predávajú aj
vo vlastnej podnikovej predajni.
Vedenie RaVOD Pata na základe skúseností z doteraz uskutočnených ozdravných
opatrení je presvedčené, že má zmysel pokračovať v nastúpenom trende, dôsledne
presadzovať navrhnuté zmeny s dôrazom na
kvalitu produkcie pri zachovaní hospodárnosti a efektívnosti a vytvoriť podmienky pre
úspešné zvládnutie očakávaného rastúceho
tlaku konkurencie na trhu.

KONTAKT
RaVOD PATA
Hlohovecká ul. 929/121
925 53 PATA
Predseda: Ing. Jozef Mészáros
Tel.: +421/ 31/ 7711 622
+421/ 31/ 7711 613
www.ravodpata.sk
Slnečnica sľubuje peknú úrodu, konštatujú agronómovia Jozef Práznovský a Ing. Miroslav Kyžňanský.
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Tropické leto nespôsobilo
kukučínovským dojniciam stres
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet zamestnancov / Employees
Zisk po zdanení / Net Profit

Predseda družstva s diskovým podmietačom Lemken,
ktorý pribudol na družstve len nedávno.

Z

oltán Cibula je hrdý na výsledky, ktoré
dosahuje Poľnohospodárske družstvo
Kukučínov pri výrobe mlieka. Podľa
podkladov Slovenskej holsteinskej asociácie
sa podnik, ktorý vedie, umiestnil na 15. mieste v úžitkovosti na Slovensku za prvý polrok
2017. Pre družstvo, ktoré nikdy nebolo primárne zamerané na produkciu mlieka, je to
obdivuhodný výsledok. Veď ešte pri rozdelení spoločného družstva v roku 1990 dosahovalo 240 kukučínovských kráv priemernú
úžitkovosť iba 2 000 litrov mlieka. Aj na tú

1 200 ha
38
57 942 eur
dobu to bola podpriemerná
dojivosť, ktorá vyplývala zo
zlej chovateľskej disciplíny.
To bol jeden z prvých problémov, ktorý musel nový
predseda družstva začať
riešiť. „V minulosti pracovali
v živočíšnej výrobe aj ľudia, ktorí neboli uplatniteľní
v iných oblastiach. Dnes je
situácia iná,“ hovorí Zoltán
Cibula.
Príkladná starostlivosť
ošetrovateľov i dojičiek
o zvieratá ich vyšvihla medzi tých, ktorí na Slovensku
pri výrobe mlieka udávajú
trend. Úžitkovosť v prvom
polroku 2017 dosiahla
10 048 kilogramov na dojnicu a rok. V posledných mesiacoch dokonca zvyšovali stavy zvierat, čím počet kráv dosiahol 220 kusov. Rast výroby bol priamo úmerný nárastu
obsluhy na pracovníka. Ide o ukazovateľ,
ktorý podľa predsedu verne popisuje ekonomiku spoločnosti a úroveň chovateľa.
V minulom roku zvýšili v družstve počet
dojení z dvoch na tri denne. Experiment sa
im osvedčil. Len málo chýbalo, aby prekonali ročnú dodávku dva milióny litrov mlieka.
Dnes sú presvedčení, že v roku 2017 psy-

Zoltán Cibuľa, the chairman of the cooperative, is proud when speaking about the achievements
of Kukučínov Agricultural cooperative in milk production. In the first half or the year 2017 the average
milk yield was 10 048 kilograms per sow per annum. During recent month the number of livestock has
increased and now there is a herd counting 220 cows. Only several litres of milk more and the year 2016
annual milk delivery would have been exceeded by two million litres. People in the cooperative are now
convinced that it will come true in 2017. Even in tropical heats that hit Levice region during the summer,
the farmers from Kukučínov manages to sustain good level of milk production. The reason was that in
addition to ventilators in cows ‘housing installed two year ago also water sprinklers were mounted on
this summer. Sprinklers went on automatically if the temperature in the cow’s ´shed reached a certain
degree and thus the air was pleasantly cooled.

Nosnými odrodami vo vinohrade družstva sú Pesecká
leánka, Muškát moravský, z červených Cabernet
sauvignon a Frankovka modrá.
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chologickú hranicu presiahnu. Za prvý polrok
zvýšili výrobu o 170-tisíc litrov mlieka oproti
vlaňajšej skutočnosti. Aj v tropických horúčavách, ktoré levický región počas prázdnin
významne zasiahol, dokázali udržať priaznivú produkciu mlieka. Iste pomohlo aj to, že
k ventilátorom v maštaliach, ktoré spustili
pred dvoma rokmi, pribudli v lete aj vodné
rozprašovače. Tie pri zvýšení teploty nad určitú hranicu automaticky reagovali a horúci
vzduch v kravínoch ochladzovali. Napriek
tomu, že sa vysoké teploty významne nepodpísali pod dennú úžitkovosť, predseda
družstva si všimol, že zanechali stopu na reprodukcii.
Najvýznamnejšou rezervou pri výrobe
mlieka je jeden z troch kravínov. Kým dva
prešli v nedávnej minulosti komplexnou obnovou, posledný na zásah murárov a technológov ešte čaká. Stavba je z osemdesia-

tych rokov minulého storočia a už nespĺňa
aktuálne požiadavky na efektívnu výrobu.
Výsledkom je nižšia dojivosť kráv pri prvej
laktácii.
„Mali sme záujem zrekonštruovať aj poslednú časť našej živočíšnej výroby. Podali
sme si projekt, ktorý bol po roku vyradený.
Dôvodom bolo, že sme nedodali originál
listu vlastníctva, ale len kópiu,“ tvrdí Zoltán
Cibula, ktorý vlani oslávil 40 rokov pôsobenia v kukučínovskom družstve. Po tomto
rozhodnutí, ktoré tamojších poľnohospodárov zarmútilo, zobrali riešenie nepriaznivého
stavu do vlastných rúk. Začali s úpravou
priestorov svojpomocne. Nejde to tak rýchlo,
ako by si predstavovali, a aj kompromisov pri
prestavbe je viac, ako keby sa to všetko spolufinancovalo z fondov Európskej únie.
„Máme úprimný záujem o komplexnú poľnohospodársku výrobu. Pri pestovaní plodín
sa orientujeme aj na osivá, cukrovú repu
alebo vinič, ktoré sú dôležité pre tvorbu pracovných príležitostí v obci. Výkonná rastlinná
výroba musí byť u nás spojená s efektívnou
živočíšnou výrobou,“ zdôrazňuje Zoltán Cibula.
V Kukučínove patria k ojedinelým, ale aj
odhodlaným. Mnohí poľnohospodári z okolia sa produkcie mlieka najmä v ostatných
rokoch vzdali. Prišli o pestrosť výroby a roztratili sa aj ľudia, ktorí mali vzťah k zvieratám a rozumeli svojmu remeslu. Niektorých
rozchytal priemysel a iní zostali bez práce.
V obciach, kde bol poľnohospodársky podnik často najväčším zamestnávateľom, to nie
je výnimočný osud.
Kukučínovské družstvo je obdivuhodným
príkladom húževnatosti a zachovania si gazdovskej hrdosti, ku ktorej patrí aj krásny a výkonný dobytok a ošípané. Mimochodom, aj
tie majú na kukučínovskom dvore stále svoje
miesto.

Tu vidieť rozdiel medzi zrekonštruovaným objektom
a kravínom, ktorý na remeselníkov stále čaká.

KONTAKT
Kukučínov – Poľnohospodárske
družstvo
937 01 Kukučínov 112
Predseda: Ing. Zoltán Cibula
Tel.: +421/ 36/ 7799 197
Mobil: + 421/ 905/ 530 251
e-mail: pdkukucinov@gmail.com

PPD Rybany vyšlo z krízy posilnené
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet pracovníkov / Employees
Zisk po zdanení / Net Profit
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee
Priemerný zárobok / Average Wage

2 350 ha
94
175 310 eur
69 345 eur
1 069 eur

Predseda PPD Rybany Ing. Jaroslav Jaško s ekonómkou Emíliou Géciovou.

N

ič nie je nemenné – ani charakter
poľnohospodárstva. Mení sa v čase,
podlieha zmenám, ktoré vyvolávajú
technologické inovácie, podnety trhu a poľnohospodárskej politiky, prispôsobuje sa
potrebám a predstavám spoločnosti. Poľnohospodári žijú jednoducho v neustálej interakcii s prírodným aj spoločenským prostredím – ak majú prosperovať, musia vedieť, čo
je v ich práci kľúčové.
V PPD Rybany, ktoré vzniklo v roku 1949,
majú dobrý kompas. Družstvo sa počas

kom konjunktúry, je obdobím, ktoré ukazuje, ako podnik hospodáril do nej, počas nej
a kam sa bude uberať po nej. Je to veľká
zaťažkávacia skúška, ktorá je v každom novom cykle náročnejšia. PPD Rybany vyšlo
z krízy, ktorá postavila producentov mlieka
pred otázku, či sa vôbec oplatí vyrábať mlieko, posilnené. „Neznížili sme stavy dojníc
napriek tomu, že cena klesla pod 24 centov
za liter a prinášala družstvu čistú stratu,“ pripomína predseda družstva Jaroslav Jaško.
„Nešlo o malé peniaze, veď výrobné náklady

The sharing agricultural cooperative Rybany is farming in the district of Bánovce nad Bebravou. For
a long time already it is one of the best flourishing companies in Slovakia - during the period of 37 years
there was not a year posting an economic loss. Excellent results were recorded from highly intensive
plant production (in 2017 wheat gave seven tons per a hectare), but also high productivity of dairy cows
with the milk yield of 9 500 litres in an average per a cow in one year. It is a company where thanks to
good earning come to work young people. The agricultural cooperative provides a high living standard
and well cared countryside in the river Bebrava basin.
takmer 70 rokov nevychýlilo zo
smeru, ktorý nepretržite zabezpečuje svojim členom prosperitu. Až s odstupom času si spoločnosť začína vážiť kontinuitu,
práve ona je mimoriadne dôležitá v poľnohospodárstve. Za
kontinuitou, teda plynulosťou,
nepretržite sa obnovujúcou
poľnohospodárskou výrobou
je múdre rozhodovanie rešpektujúce jej biologický charakter,
tempo a rytmus.
V roku 2016 čelili poľnohospodári v celej Európe mliečnej
kríze. Kríza nie je pre kapitalizmus ničím výnimočná, je opa-

Chov dobytka je zárukou prirodzenej obnovy úrodnosti pôdy a hlavný
zootechnik Milan Mozol je rád, že v tomto roku aj mliečna kríza pominula.

sa u nás pohybujú okolo 34 centov za liter
suroviny. Po roku sa karta obrátila, cena sa
už vyrovnáva nákladom.“
Keby sa mlieko vytrhlo z celkového hospodársko-spoločenského kontextu, dospelo
by sa k rozhodnutiu zrušiť jeho výrobu. Lenže mlieko, teda chov dobytka, je zárukou
prirodzenej obnovy úrodnosti pôdy jednak
prostredníctvom organických hnojív, jednak vyvoláva požiadavku na zdravý osevný
postup. Dobytok, to je tiež zamestnanosť,
pretože dáva prácu nielen dvadsiatim ľuďom
v živočíšnej výrobe, ale najmenej ešte toľkým
„rastlinárom“.
Jedným slovom, efekty z chovu dobytka
sú širokospektrálne a prínos jednotlivých
zložiek je často v kratšom časovom období
nepostrehnuteľný alebo zámerne prehliadaný. Už dlhšie pôdoznalci upozorňujú, že na
Slovensku klesá úrodnosť pôd. Súvisí to práve s úpadkom chovu dobytka, keď z pôvodného stáda 1 650-tisíc kusov dobytka zostalo
ledva pol milióna. Je zjednodušujúce pripisovať pokles úrod v roku 2017 len horúčavám
a suchu. Súvisí aj s vitalitou pôdy.
V PPD Rybany dosiahli tohto roku 7-tonové úrody pšenice priemerne po hektári, čo
bolo len o 0,6 tony menej ako pred rokom.
Pri jačmeni bola odchýlka ešte menšia – zo
šesť na 5,83 tony, pri repke zo 4,45 na 4,2
tony.
Skutočným indikátorom kvality hospodárenia je pôda a tá ukazuje, že v Rybanoch
svojej práci rozumejú. Do osevného postupu
zaradili ozimný hrach, dal im tohto roku úrodu 3,2 tony. Je to zdroj bielkovín a tiež zdroj
spomínanej vitality pôdy, dobrá predplodina
pre obilniny.
Hlavná ekonómka družstva Emilia Géciová podotkne, že družstvo počas celej jej
profesionálnej kariéry, a je to už 37 rokov,
neúčtovalo ani raz stratu. Vyplýva to o.i. zo
štruktúry poľnohospodárskej výroby. Ekonomická stabilita prináša kontinuitu aj v podobe záujmu mladých ľudí o prácu v družstve.
Rybany majú kredit ako dobrá slovenská
automobilka – do rastlinnej výroby nastúpili
nedávno štyria mladí muži, rovno z univerzity
prišiel do družstva agronóm Peter Kovalčík
a mladosť a perspektívnosť podniku reprezentuje aj vedúci technických služieb Jakub
Škoda.
V Rybanoch hovoria, že podnikaniu na
pôde by prospela väčšia uvážlivosť štátnej
poľnohospodárskej politiky, odstránenie byrokratizmu z práce chovateľov, ktorí sa neraz
namiesto zootechnickej práci musia venovať
vypĺňaniu často nezmyselných dotazníkov.
Podstatou práce poľnohospodára je
predsa hospodárenie na pôde. A tomu je
štát, organizácia slúžiaca spoločnosti, povinný vytvárať čo najlepšie podmienky.

KONTAKT
Podielnické poľnohospodárske
družstvo
956 36 Rybany
Predseda: Ing. Jaroslav Jaško
Tel.: +421/ 38/ 7463 714
Fax: +421/ 38/ 7463 712
e-mail: sekretariat@ppdrybany.sk
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BAUER IRRIGATION, spol. s r. o.
Športová 1085, 900 61 Gajary
Tel: +421 (0)34 797 51 51
Mobil: +421 (0)903 706 643
E-mail: p.andras@bauer-at.com
www.bauer.sk; www.bauer-at.com

Zdenek Černay sa spolieha
na vlastné sily
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet stálych zamestnancov / Employees
Obrat / Turnover
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee

Z

miesta, ktorému Senčania vravia Červený Majer, pravidelne vyrážajú od jedenástich hál plne naložené kamióny.
V čase našej návštevy jeden z nich s 25 tonami zemiakov smeroval do Prešova a Košíc. Ale cieľ ôsmich kamiónov býva rôzny.
Raz je to Taliansko, kam samostatne hospodáriaci roľník Zdenek Černay vozí tvrdú pšenicu na výrobu povestných talianskych cestovín, inokedy Nórsko alebo Švédsko, kam
zase putuje páskovaná slnečnica na kŕmenie
vtákov. Alebo odvážajú pšenicu do Poľska či
Rakúska, ba aj zemiaky do Česka. Rozvážajú aj po Slovensku tovar do Metra, Kauflandu, CBA, Hortimu či Lidla – cibuľu, zemiaky,
cesnak a ďalšie produkty. Svoj kamiónový
park považuje Zdenek Černay za spoľahlivo
fungujúcu prepravu svojej produkcie. Mnohí

1 660 ha
50
4 838 094 eur
96 762 eur

stihol či stihne. „Nemienim čakať, kým sa
dakomu uráči vyjadriť sa k projektu, keď
môžem objekt užívať,“ tvrdí a dodáva ešte
ďalšie negatívum: „Stroje a techniku, ktorú
si roľník kúpi s projektovou podporou, sú
minimálne o tretinu drahšie ako tie bez nej.
Sám neviem, podľa akých kritérií sa hodnotia projekty.“
Rok 2016 bol pre Zdenka Černaya o niečo lepší ako ten predchádzajúci či súčasný.
Potešila ho najmä cukrová repa, ale aj obilie. „Počasie bolo prajné, napršalo, keď bolo
treba. Nemusel som veľa zavlažovať. Ušetril
som. Zato v tomto roku ma vyjde závlaha
na 400-tisíc eur. Denne miniem na životodarnú vodu tri až päťtisíc eur,“ konštatuje.
Nie s ľútosťou nad vynaložením peňazí, ale
s pochopením faktu, že bez vody by boli jeho

Tvrdá pšenica je v novom sklade pripravená na odvoz do Talianska.

Zdenek Černay, the farmer from Senec considers irrigation to be the limiting factor when you grow
crops. He has 80 % of his acreage under irrigation. Therefore durum is thriving on his fields and it
is delivered to Italy for the production of famous Italian pasta. Striped sunflower found good market
in Norway and Sweden as birds’ foodstuff, but also wheat which is exported to Poland and potatoes
exported to Czech Republic. Onions, maize, barley and rape completes his farming products portfolio. He
has started new activities like potato packaging and long vehicle transportation.
ho poznajú ako priekopníka v pestovaní zemiakov na južnom Slovensku. Málokto však
vie, že bývalý automechanik začínal s pestovaním cesnaku na dvoch hektároch pred
30 rokmi. A po novembri k nim pribudli tri
zdedené hektáre. Postupne, ako pribúdali
hektáre, farmár rozširoval aj pestovateľské
portfólio. Dnes je jeho farma vybavená modernou nemeckou a americkou technikou.
Podstatnú časť z nej, ale aj haly spomínané
v úvode, si zadovážil prevažne z vlastných
zdrojov. Na projekty z európskych peňazí
zanevrel. Veď naposledy podal projekt pred
dvomi rokmi a doteraz nevie, aký osud ho

Bez závlah by buľvy cukrovej repy boli drobné
a cukornatosť mizivá, tvrdí Zdenek Černay.

polia spustnuté. Až 80 percent jeho výmery je pod závlahou. Nechápe tých kolegov,
ktorí tvrdia, že oni nemôžu zavlažovať. „Je
to otázka chcenia,“ tvrdí a rozvíja myšlienku
ďalej: „Takmer všade sú predsa nejaké potoky, rieky, studne, rybníky či nádrže. Je iba
otázkou toho, či roľník chce tú vodu naozaj
využiť.“ V tomto mimoriadne suchom a horúcom roku zavlaží denne 100 ha. O závlahové
zariadenie sa stará 17 ľudí. A skutočne vidno,
ktoré porasty dostali vodu. Sú životaschopné. Nezavlažené repky mu dali 1,5 tony
z hektára, zavlažené 3,5 tony z hektára. A to
je naozaj rozdiel. Nelení sa mu cez víkendy,
ba aj cez týždeň, keď treba, presúvať bubny
a naťahovať závlahové hadice, byť od skorého rána do večera na poli. Sám sa chopí
roboty. „Nelogické je, že farmári, ktorí majú
možnosť zavlažovať, nechcú. Veď globálne otepľovanie postupuje, je čoraz teplejšie
a voda sa stáva rozhodujúcejším činiteľom
pri roľníčení. Keby zemiaky nedostali vodu,
boli by iba ako orechy. A kto by ich kúpil?
Bez závlah to dnes naozaj nejde. Ale treba sa
o ne aj starať,“ vyslovil starú známu pravdu
o tom, že ak chceme, aby nám čosi slúžilo,
musíme o to aj dbať.
Na farme vybudovali päť kilometrov závlah, k cukrovej repe vytláčajú vodu až 13
kilometrov. Stojí to zato. Ale mohlo by byť aj
lepšie. Keby štát podporil rekonštrukciu závlah. Brzdí ju napríklad aj to, že zariadenia sú
štátne a pozemky, na ktorých sa nachádzajú, zase súkromné. Jednoducho, manažment
vody v krajine treba doriešiť. Lebo, ako tvrdia
klimatológovia, extrémy počasia nezmiznú,
iba sa znásobia. A štát by mal zasiahnuť, aj
keď je už v hodine dvanástej. Alebo chce,
aby sa opotrebovaný závlahový systém na
Slovensku úplne rozpadol?

KONTAKT
Zdenek Černay, SHR
Slnečná 4
903 01 Senec
Tel.: +421/ 2/ 4592 5650
Fax: +421/ 2/ 4592 7166
e-mail: info@cernay.sk
www.cernay.sk
Balenie zemiakov – pre reťazce do veľkých vakov.
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Plantex Veselé
pozná každý milovník ovocia
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet stálych pracovníkov / Employees
Obrat / Turnover
Zisk po zdanení / Net Profit

K

oľko rokov potrebuje firma na vybudovanie značky, ktorá začne rezonovať
v povedomí spoločnosti? Nie je to rok,
ani päť, ale celkom určite minimálne desať
až dvadsať rokov. Plantex Veselé skrátil túto
dobu na minimum možného. Poznajú ho nielen ovocinári – profesionáli či široká záhradkárska obec, ale aj spotrebitelia na celom
Slovensku. Je to jedna z najlepších ovocinárskych oáz v krajine, ktorá ukazuje, ako by
mohla malá krajina dosiahnuť sebestačnosť
v ovocí.

180 ha sadov, plantáží a 120 ha škôlok
120
10 mil. eur
200 tisíc eur

z toho, čo spotrebujeme. Pritom máme jedny
z najlepších podmienok na pestovanie ovocia.
Ako na to, ukazuje práve Plantex Veselé.
Keby sme prirovnali slovenské ovocinárstvo
k včeliemu úľu, potom Plantex je svojráznou
včelou kráľovnou, ktorá sa stará o reprodukciu najlepšieho potomstva. Veď sa tu produkuje škôlkarsky materiál – teda výpestky
v miliónových množstvách a súčasne sa demonštruje, ako má vyzerať produkčná ovocinárska farma.

Traja konatelia: Ing. Ľubomír Lovrant, Ing. Marián Varga a Wim Wouters.

Plantex Veselé is a top fruit growing company in Slovakia. It was established by Marián Varga and Ľubomír
Lovrant, later a Belgian Wouters fruit growing family joined the company with capital participation. The new
firm has continued the old fruit growing tradition of Veselé. It used the capital to revitalize the wasting away
reproduction station and build a modern company with the production capacity of 200 million trees. The
young trees from the reproduction station are sold across Europe, and Plantex is a showcase of a modern
production fruit farm. It orchards and plantation are highly productive. It serves also as a base for high
school student’s education and for the Slovak Agricultural University in Nitra.
Veselé má zvláštne miesto v slovenskom
ovocinárstve nielen polohou, klímou, ale aj
tým, že tu sa už pred vyše sto rokmi kládli základy rozumného, o moderné poznatky
sa opierajúceho hospodárenia v sadoch. Kto
si dnes spomenie na biskupa Štefana Moyzesa alebo ovocinára Jána Škubliča? Práve
oni viedli našich predkov k tomu, aby cieľavedome pestovali ovocie, a tým sa lepšie
stravovali, žili zdravšie a roľnícke hospodárstva mali vyššie úrody. Po sto rokoch stále
riešime rovnakú otázku. Ani súčasníci ešte
neskonzumujú toľko ovocia, koľko im odporúčajú lekári. A čo je horšie, naša spotreba
je postavená na dovážanom ovocí, vyrobíme len jednu tretinu, čosi okolo 50-tisíc ton
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Každá firma je taká silná, ako sú jej vedúce osobnosti a tímy pracovníkov, ktoré
vedú. Akosi automaticky predpokladáme, že
dobrý ovocinár, podobne ako včelár je zapálený a veci oddaný človek. Určite to platí
o tandeme Ľubomír Lovrant a Marián Varga,
zakladateľoch Plantexu i Belgičanovi Wimovi
Woutersovi, ktorý premostil slovenskú ovocinársku školu s belgickou a otvoril Plantexu cestu na západoeurópske trhy. Veď si
len predstavme, Plantex ročne vyprodukuje
2 milióny rôznych výpestkov a gro materiálu
smeruje práve k ovocinárom zo starých členských krajín EÚ. Dobre sa predáva, pretože
spĺňa najvyššie nároky.
Všimnime si teraz produkčné sady a plan-

Takto vyzerá moderný sad.

táže. Na Slovensku sme ich mali kedysi na
ploche 16-tisíc hektárov, dnes ich je 2 500,
ale s veľmi kolísavou intenzitou. Zo 430 ovocinárov je sotva 50 intenzívnych producentov
ovocia. Tu stále prežíva predstava, že stačí
zasadiť strom a potom pozberať úrodu. Moderné ovocinárstvo sa však uberá inou cestou. Nebude na Slovensku sebestačnosti,
pokiaľ neurobíme zásadné kroky ako v Plantexe.
Po prvé, starostlivo vyberieme pozemky,
urobíme rozbory pôdy na živiny a dobre ju
pripravíme, teda tri razy preorieme, zapravíme dostatok organických hnojív a do spodných partií fosfor a draslík. Veď stromček bude v pôde najmenej jedno až dve desaťročia.
Berúc do úvahy globálne oteplenie, budujeme sad so závlahou, ktorá plní zároveň
aj funkciu ochrany proti mrazom a umožňuje
dávkovať výživu. Samozrejmosťou sú oporné konštrukcie proti ľadovcu a myslíme na
pozberovú úpravu ovocia. Takisto hľadáme
možnosť začleniť sa do ovocinárskeho odbytového združenia. Plantex ilustruje nielen
technickú či technologickú stránku ovocinárstva, ale aj organizáciu odbytu a dobrých
vzťahov medzi ovocinármi. Nie náhodou je
na špici ovocinárskeho peletónu.
Teória a prax. Ak ich niekto hľadá, nech
ide do Plantexu a nájde obe sestry ako kráčajú ruka v ruke v jednom podniku na jeho
prospech. Aká je budúcnosť? Marián Varga
hovorí, že už v najbližšom desaťročí sa dočkáme digitalizovaného ovocinárstva, v ktorom ľudí nahradia inteligentné stroje, ktoré
vďaka digitálnym dátam strom orežú, urobia
prebierku i oberú. Zdá sa to ako hudba budúcnosti, ale kto by bol v roku 2000 povedal,
že náš život ovládnu moderné komunikačné
technológie?

KONTAKT
Plantex, s.r.o.
922 08 Veselé 417
Konatelia: Ing. Ľubomír Lovrant,
Ing. Marián Varga, Wim Wouters
Tel.: +421/ 905/ 650 861
Molil: +421/ 905/ 250 131
e-mail: varga@ousr.sk

Farmár Ján Jelen
je excelentý pestovateľ sladára
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet pracovníkov / Employees
Príjmy / Revenues
Zisk po zdanení / Net Profit

560 ha
4
957 000 eur
38 500 eur

Veď John Deere je vlastne Ján Jelen. Keď sa
nedávno farmár stretol s generálnym riaditeľom spoločnosti, podali si ruky ako priatelia.
Bol to zrejme osud: Markus von Pentz ešte
v inej pozícii radil Jánovi Jelenovi, aký traktor
si má vybrať na svoju farmu. A poradil dobre. No a keď sa vrátime k tajomstvu úrod, to

R

evolúcie menia ľudské osudy, stavajú
pred ľudí neočakávané výzvy. Príbeh
poľnohospodárskeho inžiniera Jána Jelena hovorí o tom, ako na Slovensku
vznikali a upevňovali sa prvé rodinné farmy.
Z rôznych dôvodov sa krajina nestala typickou farmárskou krajinou, akou je Rakúsko.
A aj farmy, ktoré u nás vznikli, sú iné ako
rakúske, mnohonásobne väčšie, pretože
nezriedka prevzali buď sčasti alebo postupne celé skrachované družstvá. Prostredie,
historická skúsenosť, ale aj osobné kvality,
profesionálne znalosti a podnikateľská guráž
sa jednoducho premietajú do podnikania na
pôde.
Do takejto skratky by sa dal vtesnať príbeh Jána Jelena, jeho manželky Magdy a ich
troch detí. Dospeli s farmou, začiatky ktorej
položili v roku 1992. Vtedy mal Ján Jelen 25
rokov a plán, že bude slobodným hospodárom na rodičovskej pôde. Odvtedy uplynulo
jedno štvrťstoročie a farma, ktorá začínala
na dvoch hektároch pôdy, sa rozrástla na
takmer 600-hektárové hospodárstvo.
Ján Jelen sa vypracoval na špičkového
pestovateľa obilnín a olejnín, stal sa farmárom s povesťou najlepšieho pestovateľa sladovníckeho jačmeňa na Slovensku. Tento
titul získal v roku 2016, keď sa blysol úrodou 7,9 tony jačmeňa priemerne po hektári
a hurbanovská sladovňa všetok zaradila do
prémiovej kvality. Inak len pre zaujímavosť,
Ján Jelen dodáva jedno percento všetkej
produkcie hurbanovskej sladovne, ktorá
spracuje 130-tisíc ton sladára ročne. Ťažko
si odvodiť, koľko farma v Novej Dedine vy-

Ján Jelen so svojou manželkou Magdou.

hospodárstvu zisk. I slušné zárobky štyrom
zamestnancom. Sú teda dobre rozrátané,
maximálne efektívne. Ozaj, aké by asi boli
úrody, keby farma mala k dispozícii najúrodnejšie pôdy?
Táto otázka vlastne hovorí o tom, aké obrovské rezervy má slovenské poľnohospodárstvo a spočívajú v podstate v manažmente, riadení všetkých procesov – nielen pestovateľských, ale aj ekonomických. Odbočme
na chvíľu k ekonomike. Tú má v rodine pod
palcom farmárova manželka Magda. Keď začínali hospodáriť, dostala výpoveď zo štátnej
firmy, a to bola na materskej. Krutosť, typická pre porevolučné pomery.

spočíva aj v tom, že stroje navádzané družicou na milimeter presne zabezpečujú dávkovanie hnojív, nedochádza k prekrývaniu už
vyhnojených pásov. Je to efektívne nielen
ekonomicky, ale aj ekologické. Rastlina dostane akurátne množstvo hnojív, ktoré dokáže premeniť na zrno.
Jánovi Jelenovi už dospel syn Marek.
Otec v ňom vidí budúcnosť, pretože informatika, počítače sa zmocnili celého poľnohospodárstva. Dalo by sa ešte veľa hovoriť
o farme Jána Jelena. Je to len malá ukážka
úspešnej rodinnej firmy, kde všetci ťahajú za
jeden koniec povrazu. Čas nepochybne hrá
v prospech takýchto podnikov.

Ján Jelen – the farmer is a typical representative of a Slovak family farming. In 1992 he started his
farm on the rummage of a local agricultural cooperative. A quarter of a century has passed since the day
when he started to cultivate his farm of two hectares. At present his farm counts 600 hectares. Step by
step the family firm became one of the top growers of grain and oil plants, Jelen is the best grower of
malting barley for the year 2016. The farm has been equipped by the latest modern machines allowing
developing precise agricultural activities. The machines are directed by a satellite and fertilizing batches
gets to the fields with a millimetre precision, thus preventing overlaps of already fertilized strips. It is
efficient both from the money and ecology aspect.
produkuje zlatých zŕn, z ktorých sa varí najznámejšie slovenské pivo Zlatý Bažant.
Keď hovoríme o jačmeni, rýchlo sa reč
zvrtne na to, z čoho vlastne vyrastajú nadštandardné úrody a kvalita zrna. Všimnime si
jeden detail: Ján Jelen hospodári na pôdach,
ktorých bonita je o polovicu nižšia ako napríklad v chotári Kalnej nad Hronom, kde sú
pozemky, ktoré patria k najúrodnejším a najdrahším na Slovensku.
Inžinier Ján Jelen – teraz titul zámerne
zdôraznime – dobieha hendikep nižšej úrodnosti tým, čomu sa v skratke hovorí dokonalá
agrotechnika, výživa a ochrana. Doplnkové
vklady, ktorými doháňa prirodzene vyššiu
rentu úrodnejšej pôdy, pritom garantujú

Ťažkosti niektorých ľudí úplne zrazia na
kolená, Jelenovci odolali, snaha postaviť sa
na vlastné nohy, naopak, ich zocelila. Magda, absolventka strednej ekonomickej školy,
diaľkovo popri troch deťoch vyštudovala poľnohospodársku univerzitu. Chcela viac porozumieť číslam a procesom, ktoré sa odohrávajú na farme a v celom poľnohospodárstve.
Podarilo sa to a krátko po štyridsiatke promovala.
Dnes je farma vybavená najmodernejšími
strojmi, ktoré umožňujú viesť presné či precízne poľnohospodárstvo. Ján Jelen pracuje
so strojmi John Deere, kamaráti si ho občas
doberajú, že by mal dostať zľavu, pretože
robí značke najlepšiu reklamu na Slovensku.

Farmár rád diskutuje so svojimi pracovníkmi.

KONTAKT
Ing. Ján Jelen
935 25 Nová Dedina
Tel.: +421/ 903/ 658 872
e-mail: jnjelen@gmail.com
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Agro-coop Klátová Nová Ves
stoji na pevných základoch
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet zamestnancov / Employees
Ročná produkcia mlieka / Annual Milk Yield

S

poločnosť Agrocoop Klátova Nová
Ves v okrese Partizánske patrí k perspektívnym hráčom na trhu. Stabilitu
si drží aj napriek znevýhodneniu, ktoré so
sebou prináša hospodárenie v podhorskej
oblasti. Zhruba osem percent výmery tvoria
trvalé trávne porasty. Zvyšok je orná pôda.
Dominantami rastlinnej výroby sa stali pšenica a repka. Na prvý pohľad strohý osevný
postup má svoje opodstatnenie. Problémom
je voľne žijúca raticová zver, ktorá pácha obrovské škody na úrode. „V našom chotári nie
je problém vidieť aj sto kusové stádo vysokej,“ usmieva sa Ing. Anton Pecár, predseda
predstavenstva a dopĺňa, že ak takáto črieda
spása porasty dva týždne, veľa z nich ne-

3 420 ha
72
3 mil. litrov

aby naplnili potreby vlastnej živočíšnej výroby a ešte aj zostalo na predaj do bioplynovej
stanice.
K zlepšeniu hospodárskych výsledkov
prispelo aj rozšírenie chovu kráv bez trhovej
produkcie mlieka. Stavili na mäsové plemeno Charolais. Vlani nakúpili 40 teliat, ktoré
dochovali do dospelosti a v tomto roku sa
kravy prvýkrát telili. „Našim cieľom je dosiahnuť sto-kusové stádo,“ prezrádza predseda
a dopĺňa, že všetku produkciu hovädziny
umiestňujú na zahraničný trh, kde je o ňu
záujem.
Opačná situácia je pri výrobe mlieka. Tá
robí tamojším poľnohospodárom poriadne
vrásky na čele. Mlieko je v dôsledku nízkych

Agrocoop Klátova Nová Ves company is found among the prospective players on the market. It
sustained its stability despite a handicap of farming in the foothills area. Wheat and rape dominate in the
crop production. The company has recently extended its cow breeding without milk market production
and that considerably contributed to good numbers of the company. The year 2016 was a significant
milestone for Agrocoop Klátova Nová Ves. 1.5 million euro went for a complex modernization of the
production. Besides other, the traditional way of growing rape was replaced by a new Great Plains
technology.

Sejba repky technológiou Great Plains.

zostane. Polia však nemôžu ostať neosiate.
Do okrajových oblastí zvyčajne putuje repka
alebo pšenica.
Vlani Klátovčania vyskúšali skusmo zasiať
lupinu na kŕmne účely. Nepestuje ju nikto
v okolí. Ich zaujala najmä preto, že ide o plnohodnotnú strukovinu, ktorá neobsahuje alkaloidy. Do budúcna s ňou počítajú ako s náhradou za sóju. Zaujímavosťou sú aj polia,
kde si svoje postavenie vydobýja pohánka.
Predseda tvrdí, že zo strany spracovateľov
začína byť o ňu záujem. Nie je to však tradičná plodina našich polí, takže s jej pestovaním zatiaľ nemajú veľa skúseností. Tento
rok ju vysiali na skúšobných 15-tich hektároch, do budúcna sa bude výmera zvyšovať
v závislosti od výsledkov a požiadaviek trhu.
V osevnom postupe nechýba ani silážna kukurica. Na 350 hektároch jej dopestujú toľko,
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nákupných cien v červených číslach. Dnes
funguje v Klátovej Novej
Vsi z dvoch mliečnych
fariem iba jedna, kde je
380 dojníc s priemernou úžitkovosťou 8 600
litrov mlieka. Predseda
vysvetľuje, prečo nezrušili výrobu úplne: „kvôli
ľuďom, chceme im udržať prácu.“ Dodáva, že
mnohých pracovníkov
pozná ešte z detských
čias, keď chodieval do
družstva za svojimi rodičmi. I preto sú pre ne-

Predseda predstavenstva Ing. Anton Pecár.

ho radikálne rozhodnutia veľmi ťažké a snaží
sa im predísť. „Skôr hľadáme cesty, ako by
sme výrobu aj v tejto situácii zastabilizovali
a ešte viac zefektívnili. Jednou z možností je
zvýšenie úžitkovosti. Tú by sme chceli v priebehu dvoch rokov zvýšiť na 9 tisíc litrov a tak
ročnú dodávku mlieka vo výške tri milióny
litrov dosiahnuť s nižším počtom zvierat,“
hovorí.
Napriek tomu sa rok 2016 stal pre spoločnosť Agro-coop Klátova Nová Ves významným medzníkom. Preinvestovala 1,5 milióna eur na komplexnú modernizáciu výroby.
Okrem iného, aj tradičný spôsob pestovania
repky vystriedala nová technológia Great
Plains. „Tá reaguje najmä na súčasné extrémne suché podmienky pestovania. Tým,
že spája vertikálne spracovanie pôdy a výsev
do jednej operácie, šetrí vlahu a v neposlednom rade aj finančné prostriedky“ vysvetľuje
Anton Pecár a dopĺňa, že komplexnou modernizáciou prešla aj pozberová linka obilnín.
„Podstatnú časť investícií si vyžiadala kúpa
dvoch veľkých traktorov, závesného náradia a samochodného postrekovača. Časť
zdrojov pohltila aj oprava troch striech,“ vypočítava predseda. Ďalej vysvetľuje, prečo
im nevyšiel plán financovania modernizácie
z eurofondov. „Aj my sme sa zapojili do výzvy ministerstva pôdohospodárstva a podali
projekt v hodnote dva milióny eur. Ale boli
sme vyhodnotení ako neúspešní, preto financovanie investícií sme museli zabezpečiť
z vlastných zdrojov.“

KONTAKT
Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s.
958 44 Klátova Nová Ves
Predseda predstavenstva:
Ing. Anton Pecár
Tel.: +421/ 905/ 868 662
e-mail: predseda@agro-coop.sk
Kravičky Charolais sú v Klatovej Novej Vsi v pohode.

Výroba mlieka patrí
k budúcnosti RD Bzovík
tali. Investovali sme aj do plemena zvierat.
Budeme sa špecializovať len na čierny holVýmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
3 332 ha
štajnský dobytok,“ upresňuje P. Búšik.
K finančným opatreniam patrilo aj znížePočet zamestnancov / Employees
74
nie počtu dvorov, kde sú umiestnené dojnice
Zisk / Profit
50 000 eur
aj mladý dobytok. Táto koncentrácia rapídne
znížila potrebu presunu ľudí, krmiva či hnoja. „Na druhej strane
sme investovali do výre RD Bzovík bol rok 2016 náročný
i napriek rekordným úrodám, aké za
živy zvierat aj do ma33 rokov nezažili. Tie však priniesli so
nažmentu stáda, aby
sebou nízke realizačné ceny a aj vysoké násme dokázali zlepšiť výsledky v už existujúcich
klady – dlhšia žatva, veľa dopravy, potreba
podmienkach a nečaskladovacích priestorov. A keďže prírodné
podmienky, v ktorých sa družstvo nachádza,
kať len na to, že sa dranedovolia také hnojenie, aké by bolo potrebmaticky zlepší welfare
na novej farme. Máme
né na dosiahnutie kvality potravinárskej pševeľmi veľa trvalých trávnice, celkový výsledok nebol taký radostný,
aký by sa pri rekordoch dal očakávať. Navynych porastov a tie potrebujeme využiť. Preto
še, veľmi pomaly sa zotavovali ceny mlieka,
sme sa pustili prvýkrát
ktoré je tu tým najdôležitejším produktom.
aj do ich väčšej obnoKritická situácia vo výrobe mlieka, ktorá
mnohých slovenských chovateľov doviedla
vy. Vyše 100 ha sme
k rozhodnutiu rušiť chovy, však v Bzovíku
obsiali kvalitnými ďatevyvolala opačnú reakciu. „Hovorí sa, že keď
linotrávnymi zmesami,
je najväčší problém, vtedy treba investovať.
čo sa prejavilo hneď pri
Preto veríme, že sme správne načasovali výprvej kosbe. Chceli sme
ísť postupnými krokmi
stavbu novej modernej maštale pre dojnice,“
vyššie ešte v existuvysvetľuje predseda Juraj Petruš. Finančný
manažér a člen predstavenstva Peter Búšik
júcich
podmienkach
ho dopĺňa: „V žiadnom prípade sme necha sme radi, že sa nám
podarilo. Naše stádo je
celi rušiť chov. Vybudovanie novej maštale
bolo v pláne už dlhšie. Potrebné dokumen- Predseda RD Bzovík Juraj Petruš s ekonómom Petrom Búšikom pri rozostavanej v dobrej kondícii a veríme, že tá strata, ktorú
ty sa preto vybavovali v priebehu roka 2016 maštali pre 720 ks dojníc.
sme zaznamenali v roku
2016, sa nám v budúcnosti vráti,“ hovorí J.
In 2016 the agricultural cooperative Bzovík posted record harvest yields, but at the same time there
Petruš a pokračuje: „Teraz sme svedkami towas the milk crisis peaking in the milk sector. Despite the problems in livestock production in general
ho, že cena mlieka ide hore, takže už by aj
they started to build a new, modern cattle farm with milking rooms, baby cow’s delivery room, plant
spracovatelia mohli priplatiť prvovýrobcom.
for feed mixture and an automatic transfer of manure to a close bio gas station. The herd of dairy
Žiaľ, zatiaľ stále nákupná cena za mlieko na
cows is going to be prepared to be in a good shape so that after shifting to the new facilities it could
Slovensku nepokrýva výrobné náklady. Vlani
as soon as possible reach high productivity. Vital changes were also made in the herd - now there are
nám pomohli podpory, ale aj napriek tomu
only black Holstein cattle. The management of Bzovík cooperative farm is expecting that the production
počet dojníc na Slovensku výrazne klesá.
concentration and specialization would soon bring good results and return all the investments.
Tento sektor potrebuje veľkú modernizáciu,
investície do technológií aj kvôli tomu, že ľudia nechcú v poľnohospodárstve pracovať.
a v marci 2017 bolo odovzdané stavenisko. dostávali zvieratá všetky výživové doplnky, A nájsť takých, ktorí vedia robiť zodpovedne
so zvieratami, je veľký problém.“
Dokončenie predpokladáme na začiatok ro- komponenty a kvalitné krmivo.“
Manažment družstva verí živočíšnej výroStarostlivosť o zvieratá je pritom veľmi
ka 2018. Postavenie farmy a montáž technológií, to je jedna časť. Stádo musí byť v dob- be aj tomu, že sa situácia s cenami zmení. dôležitá. Mladý dobytok je potrebné odrej kondícii a zdravotnom stave, aby zvládlo Veď už sa aj začínajú ukazovať prvé náznaky chovať v tých najlepších podmienkach, čo
presun, zvyklo si v nových podmienkach obratu. Medziročne v družstve zvýšili do- sa neskôr odzrkadlí na úžitkovosti. A dojnia rýchlo nabehlo do plnej produktivity. Preto dávku mlieka zhruba o 10 percent. Veria aj ce v Bzovíku budú mať konečne dostatok
aj v ťažších finančných podmienkach vlani tomu, že nová farma prinesie pridanú hodno- priestoru, vzduch, veľa napájacích miest
tu a celá veľká investícia a dokonca aj pekný výhľad. „Keď budú krabude mať ekonomický vy spokojné, budeme aj my. Už teraz sme
zmysel, pretože v pod- blízko k výrobe 9 000 l mlieka na kravu ročne
state nejde o samotnú a pomaly sa plánujeme prepracovať k 10 timaštaľ, ale o celú infraš- sícom. Chceme patriť medzi špičku v porovtruktúru. „Hovoríme tomu nateľných podnikoch,“ uzatvára predseda
moderná mliečna farma, RD Bzovík Juraj Petruš.
lebo tam bude aj dojáreň,
pôrodnica, priestor pre
teľatá, cesty aj priame
KONTAKT
napojenie na bioplynovú
Roľnícke
družstvo Bzovík
stanicu, do ktorej hnoj
962
41
Bzovík
74
pôjde podzemnými potrubiami. Keďže budova
Predseda: Ing. Juraj Petruš
vyrastá na hlavnom dvoTel.:+421/ 45/ 5550 210,
re, aj vedúci pracovníci
5524 113, 5524 126
budú mať možnosť ľahšie
kontrolovať prácu v mašVzhľad areálu družstva sa s novou investíciou mení.
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Praktické ukážky techniky majú zmysel
V poli, len niekoľko sto metrov od obce Neverice, ale zároveň aj od Jelenca,
rodiska najpopulárnejšieho slovenského speváka Karola Duchoňa, sa konal
Deň poľa. Návštevníci našli miesto podujatia veľmi ľahko, lebo spevákovi
s najmužnejším hlasom ako by na poli v blízkosti jeho rodiska vzdávali hold.
Dievča z Budmeríc alebo Čardáš dvoch sŕdc sa niesol do uší návštevníkov,
ktorí kráčali po vlahe túžiacich poliach.
„Sériu dní poľa, medzi nimi aj ten v Nevericiach, sme uskutočnili začiatkom
júna 2017. Zavítali sme aj do Špačiniec, Hanisky, Hornej Stredy a Trebišova.
Podujatia sme organizovali s poprednými osivárskymi a agrochemickými spoločnostiami,“ informuje Róbert Pecko, konateľ spoločnosti LEMKEN Slovakia,
ktorá na Dni poľa prezentovala techniku.
Od Dňa poľa ubehlo už pár týždňov, tak sme sa spoluorganizátora podujatia
spýtali, ako vníma organizovanie takýchto akcii a ich samotný efekt.
„Naše podujatia vždy prilákajú stovky návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o naj-

novšie trendy v poľnohospodárstve. Pri našom firemnom Dni poľa vidím výhodu spojenia rôznych dodávateľov vstupov do výroby. Z hľadiska strojov ma
tešil záujem o našu – modrú techniku,“ hovorí Róbert Pecko.
Nová sejačka Solitair 25 prinesie svojim novým majiteľom o 1 000 litrov väčší
zásobník na osivo, v ktorom je zapracovaný nový, tichší a zároveň výkonnejší ventilátor. Dvojtanierové výsevné jednotky sú s hydraulickým prítlakom
nastaviteľným priamo z kabíny traktora. Pritom výhody v podobe uchytenia
rovnako dlhých jednotiek umiestnených striedavo na dvoch nosníkoch ostali
zachované, tzn. absolútne dodržiavanie pracovnej hĺbky. Automatické nastavovanie výsevku na princípe hmotnosti tisíc zŕn priamo z kabíny traktora je
čerešničkou na torte.
Spoločnosť Lemken prezentovala aj ťahané postrekovače Vega 12, sedemradličný pluh Lemken Diamant 11, tanierový kyprič Rubin 12 a osemmetrový
tanierový podmietač Heliodor.

Flotila strojov Lemken pripravená na predvedenie.

Poľné dni sú medzi poľnohospodármi obľúbené.

MODRÁ PÔSOBÍ OSVIEŽUJÚCO
POĽNÝ POSTREKOVAČ VEGA
– KOMFORTNÝ A EFEKTÍVNY

Poľný postrekovač Vega nechá Vaše srdce biť rýchlejšie! Pretože sa tu stretáva moderný
dizajn na inovatívnej technike a maximálne optimálna obsluha. Hlavnou témou sú 12 až
24 metrov široké SEH hliníkové ramená. Presvedčíte sa ostatne aj o pravom cirkulačnom
vedení s ventilmi jednotlivých dýz, keď prípravok na ochranu rastlín je precízne aplikovaný
na celú plochu. Ďalšie prednos ti:

lemken.com

ti ovládamfort v oblas
Maximálny ko škovo prestaviteľnou
s vý
ládaním
cích prvokov
nádržou a ov
primiešavacou klávesy.
ím
funkcií stlačen

■
■
■
■

Nádrž s objemom od 3.000 do 5.000 litrov
Ľahko obsluhovateľné automatizované vodné vedenie
Vedenie v stope pomocou Fieldtronic TrailCommand
Vysoká bezpečnosť počas jazdy prostredníctvom

PD Brezina Pravotice hľadá
aj nachádza vyššiu pridanú hodnotu
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet pracovníkov / Employees
Zisk po zdanení / Net Profit
Produktivita práce z pridanej hodnoty / Productivity from Added Value

1 400 ha
68
291 865 eur
17 630 eur

P

oľnohospodárske
podniky
okresu Bánovce nad
Bebravou
priťahujú
v posledných rokoch
pozornosť poľnohospodárov z celého Slovenska. Dosahujú tu vysoké úrody plodín, rozvíja
sa ovocinárstvo, ešte
stále je tu živá živočíšna výroba, tradíciou sa
stalo
usporadúvanie
Mňam festu v okresnom meste. Dobre tu
pracujú s pôdou i s ľuďmi nielen na vidieku, ale
aj v meste.
V aktuálnom desaťročí púta na seba
pozornosť PD Brezina
Pravotice. Po generačnej výmene v roku
2013 došlo k výraznej Predseda PD Brezina Pravotice Ing. Ľuboš Podoba (vpravo) s traktoristom.
BREZINA Pravotice – the agricultural cooperative is farming in Bánovce nad Bebravou county. It
gives jobs to several people in raising the Slovak spotted cattle (average yield 8 000 litres per cow per
annum) and in selective breeding of the breed Biela ušľachtilá (White Generous). Its production is more
and more diversified and targeting high value added products – traditional meat products. The company
also provides international transport services, and building services. In addition, Pravotice set up an
integrated line and offers agricultural services in the whole cycle - so to say from seeds that you plant
to the harvest you reap.
akcelerácii rozvoja. Tím tridsiatnikov na čele
s predsedom Ing. Ľubošom Podobom rozhýbal podnik a smeruje ho k sofistikovanejšej
štruktúre podnikania vyúsťujúcej do tvorby
produktov s vyššou pridanou hodnotou.
Chotár PD Brezina sa priam núka pre

Chotár družstva sa naozaj priam núka pre maliarske
plátno. Idyla na pohľad, ale nie na gazdovanie.

maliarske plátno, je zvlnený, obkľúčený lesmi a v lete prežiarený farbami zlatých lánov
obilia, zelených kukuríc, lucerien a lúk. Idyla na pohľad, ale nie na gazdovanie. Z lesov
vyrážajú na polia čriedy vysokej, predseda
hovorí o dvoch stádach každé v počte 200
zvierat, aj o premnožených diviakoch. Družstvo sa tak nestará len o stádo slovenského
strakatého dobytka či o šľachtiteľský chov
Bielej ušľachtilej, ale živí aj lesnú zver. Jej
tlak na družstevný chotár sa vystupňoval po
vybudovaní R2. „Nikto okrem poľnohospodárov s obdobnými problémami si nevie ani
predstaviť, aké straty na produkcii rastlinnej
výroby dokáže zver napáchať. Je načase riešiť nie dôsledky, ale príčiny,“ je presvedčený
Ľuboš Podoba.
V družstve si s mnohými vecami, ktoré sú
v ich moci, už poradili. Všimnime si chov dojníc. Stádo slovenskej „straky“ sa pýši úžitkovosťou 8 000 litrov priemerne ročne, a to
od 370 kráv. Je to špičkový výsledok. Čo je
za ním? Predseda hovorí, že ľudia. Tých považuje – nech už ide o živočíšnu či rastlinnú
výrobu – za najdôležitejších v rozhýbaní ekonomiky družstva.
Chváli hlavného zootechnika Ing. Martina Gondeka. Postaral sa o zlepšenie výživy

dobytka i pohodlia zvierat. Družstvo sa odstrihlo od dodávateľa premixov, ktorý neplnil
očakávania. Zvýšilo pozornosť ošetrovaniu
paznechtov, postaralo sa o pohyb dojníc vo
výbehoch. Platí, že zdravá a dobre živená
krava je produktívna. Klesol úhyn teliat, ta-tam sú časy, keď počet odchovaných teliat
bol pod 100 kusov, teraz je to 115 teliatok.
Tie čísla hovoria o zmenách, no nielen v zootechnike, ale aj o spoľahlivo fungujúcej rastlinnej výrobe, ktorú vedie Ing. Marek Žatko.
Tam, kde je dobytok a pravidelne hnojená pôda, sú dobré úrody. Aj tohto roku dala
pšenica vyše 6 ton po hektári, jačmeň bol síce pod touto hranicou, ale nezabúdajme na
sucho, repka splnila svoj štandard s hektárovou produkciou 4,4 tony.
Družstvo dobre speňažuje svoje produkty, pretože nové vedenie sa môže oprieť
o komplexnú pozberovú úpravu zrnín. To
spolu s dostatočnými skladmi otvorilo cestu
k vyšším realizačným cenám. Aj pre odpad
z prečistených obilnín tu nájdu uplatnenie.
Dôležitý je ťah na to, aby podnik využil produkčný potenciál chotára. Ten vidí Ľuboš
Podoba v ovocinársky kvalitných pozemkoch s výbornou juhovýchodnou orientáciou,
s možnosťami ich zavlažovania – nablízku sú
tri rybníky. Do budúcna ráta družstvo s výsadbou sadu.
Aj na živočíšnu výrobu sa v Pravoticiach
pozerajú cez prizmu konečného efektu. Od
producenta surovín k hotovým tradičným
mäsovým produktom, taký je zámer, ktorý
sa už realizuje. Bude mať podobu mäsovýroby, ktorá by sa opierala nielen o produkciu vlastných ošípaných, ale aj diviny. Je to
výborný nápad, práve tak, ako úsilie zriadiť
vlastnú zvernicu danielov. Poľnohospodárstvo v tejto podobe spolu s budúcim farmovým chovom, ktorý ponúkne celú škálu čoraz
vzácnejších poctivo vyrobených tradičných
špecialít, nadobúda tak hneď atraktívnejšiu
podobu pre spotrebiteľov – a to tak z pohľadu labužníckeho, ako aj vizuálneho.
Ak sa zamýšľame nad súčasnou nie ľahkou situáciou poľnohospodárstva, vidíme na
príklade PD „BREZINA“, že nie je neriešiteľná. Treba viac hýbať rozumom, lepšie motivovať ľudí a po novom sa pozrieť na každý
objekt. Veď napríklad taká administratívna
budova sa dá premeniť aj na penzión.
Hľadajme riešenia, nie výhovorky. Východiská existujú v podobe bohatšie diverzifikovanej a do finalizácie smerovanej výroby.
V Pravoticiach majú aj medzinárodnú dopravu, aj vlastnú stavebnú skupinu, aj ucelené
linky na prácu v službách, a to od založenia
úrody až po zber. Oprime sa do svojho chotára tak ako v Pravoticiach.

KONTAKT
PD„Brezina“ Pravotice, družstvo
956 35 Pravotice 140
Predseda: Ing. Ľuboš Podoba
Tel.: +421/ 38/ 7687 335,
0908/ 755 916
e-mail:sekretariat@pdbrezina.sk
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Ideálne zrážky dopomohli Roľníckemu
družstvu Šaľa k rekordným úrodám
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Priemerný počet zamestnancov / Employees
Výsledok hospodárenia po zdanení / Net Profit

2 985 ha
91
126 884 eur

RD Šaľa v zajatí dozrievajúcej slnečnice.

R

ok 2016 bol mimoriadne prajný pre
rastlinnú výrobu zrejme nielen v okolí
Šale. Ale, ako hovorí hlavný agronóm
tamojšieho družstva Ernest Čengel, „za vyše
40 rokov svojej praxe som nezažil také ideálne rozloženie atmosférickej vlhkosti. Každý rok je iný, niekedy sa vydaria hustosiate
obilniny, inokedy kukurica alebo niečo iné.
Ale teraz prakticky nebolo plodiny, ktorá by
nedala nadpriemernú úrodu.“
Družstvo pestuje najmä pšenicu, jačmeň,
repku olejnú, slnečnicu, kukuricu na zrno aj
na siláž, cukrovú repu, sóju a jedno- aj viacročné krmoviny. V roku 2016 mali takéto úrody: pšenica 7 ton z hektára, jačmeň ozimný
7,06, jačmeň jarný 5,72, kukurica na zrno
11,27 tony, sója 3,55, repka ozimná 3,78,

slnečnica 3 tony, cukrová repa 84,95, jednoročné krmoviny 40,65 a viacročné krmoviny
10 ton sena z hektára.
Pozberovú linku a prípravňu kŕmnych
zmesí využívajú v družstve na spracovanie
vlastných surovín a dokupujú len pár komponentov. V živočíšnej výrobe udržujú stav
468 dojníc plemena Holštajn a 140 kusov
Slovenského strakatého plemena. Donedávna mali na dvore Dlhá nad Váhom šľachtiteľský chov Slovenského strakatého plemena,
no kvôli úsporám museli zvieratá previezť do
veľkokapacitného kravína na hospodársky
dvor v Šali. Čoraz ťažšie podmienky v živočíšnej výrobe ich však nútia ešte hlbšie sa
zamyslieť nad zachovaním aj tejto časti prvovýroby a nepomáha tomu ani aktuálna si-

Strojový park družstva v Šali je skromný,
ale postačuje na základné agrotechnické
úkony a darí sa ho aj postupne obnovovať.
Na dvore stoja traktory, od najmenších až po
tie najväčšie, ktoré sú vybavené najmodernejšími technológiami a komunikujú s GPS.
Zber obilnín zabezpečujú troma kombajnmi
a ak treba, objednajú si služby – napríklad na
vyorávku cukrovej repy, silážovanie, senážovanie kukurice a podobne.
Napriek tomu, že oblasť v okolí Šale je suchá, čo pocítili družstevníci aj v tomto roku,
nezavlažujú. Hoci hospodária kúsok od rieky
Váh. „Prakticky už vlaňajšia jeseň bola suchá, ale od začiatku roku 2017 do septembra
nám tu spadlo celkom iba 230 mm zrážok.
To je menej ako polovica priemerného ročného úhrnu 550 mm. Oproti vlaňajšku sme
mali v tomto roku o 20 až 23 percent nižšiu
úrodu obilnín. Je teda škoda, že nemôžeme
využívať zavlažovanie,“ povzdychne si Ernest Čengel. Spomína si, že keď malo družstvo aj špeciálnu rastlinnú výrobu, ovocné
sady, vinohrady, pestovalo tiež vyše 500 ha
cukrovej repy a aj kukuricu na osivo, zavlažovalo takmer celú výmeru. Zavlažovacie mechanizmy aj hydromelioračné stanice však
časom vzali skazu a dnes sú nepoužiteľné.
Vyžadovali by si veľké investície. Aj preto
očakávajú, že k obnove čoraz potrebnejších
závlahových systémov im pomôže aj podpora a usmernenie zo strany štátu.
„Rok 2016 bol nadpriemerný, ale aj v tomto ako aj v ostatných rokoch sa ukázalo, že
iba vlastné úsilie a poctivá práca nepostačia.
Snažíme sa robiť, čo je v našich silách, no ak
do toho zasahujú iné nepriaznivé okolnosti,
ak je málo zrážok, nízke ceny, zlá komunikácia s odberateľmi, výsledky nás nemôžu
uspokojiť,“ uzatvára Ing. Vincent Mészáros.

The year 2016 was extremely successful for Agricultural cooperative Šaľa which has reached a record
yields in all arable crops. They grow wheat, barley, maize, rapeseed, sunflower, soya beans, sugar beet
and fodder crops on 2985 hectares of arable land. They prepare forage mixtures of their own raw
materials for 608 diary cows on their farm. The cooperative doesn´t use any irrigation in spite of the
dry region of South Slovakia. Due to the complicated situation in agriculture in Slovakia they are also
considering to quit the animal husbandry.

Hlavný agronóm Ernest Čengel hodnotí tohtoročnú úrodu kukurice.
V porovnaní s vlaňajšou bude nižšia.
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tuácia s rastúcimi cenami masla
a mliečnych výrobkov.
Keď na trhu chýba mlieko či
iná komodita, logicky by mala
stúpnuť nielen cena výrobku,
ale aj jeho suroviny a jej spracovatelia by si mali viac chrániť
svojich dodávateľov. „Realita je
však taká, že cena mlieka dlhodobo klesá a my, poľnohospodári, sme už tak roztrieštení, že
ani v takýto moment nedokážeme využiť našu silu a jednotne
presadzovať svoje požiadavky,“ rozhorčuje sa Ing. Vincent
Mészáros, hlavný mechanizátor
a podpredseda predstavenstva.

Nové závesné zariadenie na spracovanie pôdy za
moderným traktorom je pýchou mechanizačného
strediska.

KONTAKT
ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA
Hviezdoslavova 2
927 14 Šaľa
Predseda predstavenstva:
Ing. Július Miškovič
Podpredseda predstavenstva:
Ing. Vincent Mészáros
Tel.: +421/ 903/ 565 591
e-mail: rdsala-ekonom@salamon.sk

V Radošovciach
robia pre rastlinnú výrobu maximum
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Hospodársky výsledok po zdanení / Net Profit
Tržby z predaja vlastných výrobkoch a služieb /
Revenue of sales of own products and services
Produktivita práce z pridanej hodnoty /Productivity from Added Value

3 014 ha
102 160 eur
2 542 000 eur
11 642 eur

R

ok 2016 bol pre Poľnohospodárske je vlastná miešareň kŕmnych zmesí pre živodružstvo Radošovce veľmi priaznivý číšnu výrobu. Pripravujú si aj seno a senáže
najmä vďaka optimálnemu vývoju po- z vyše 700 hektárov lúk a pasienkov. Lokalita
časia, novým strojom so šikovnými pracov- podniku na úpätí Bielych Karpát je však plníkmi, ale aj aplikácii maštaľného hnoja od ná poľovnej zveri, ktorá často pácha škody
vlastného stáda. Takmer vo všetkých pesto- v porastoch krmovín.
vaných plodinách tam dosiahli rekordné úroNa hospodárskom dvore vo Vieske chody. Pšenica ozimná, ktorú pestujú na takmer vajú 850 kusov hovädzieho dobytka, z toho
700 ha, dala úrodu 6,7 tony z hektára, jarný 420 dojníc plemena Holštajn. Priemernú dojačmeň 6,3, repka olejná 3,8, slnečnica 3,1 jivosť vyše 7 000 litrov mlieka na dojnicu za
a kukurica 11,6 tony z hektára. A hoci trhová rok sa snažia vylepšiť prekrížením z pôvodcena týchto komodít nebola príliš uspokoju- ného plemena Slovenský strakatý. Ešte pred
júca, v konečnom dôsledku bol hospodársky dvomi rokmi chovali 2 000 ošípaných, ale
výsledok pozitívny. Vyjdú z neho až do ďalšej klesajúce ceny bravčoviny ich prinútili urobiť
radikálny krok a od začiatku roku 2016 znižatvy. A pritom sa neboja ani investovať.
V predošlom období čerpali aj prostriedky žovali stavy prasníc. Dnes kúpia dva razy do
z eurofondov, no najmä pre čoraz kompliko- roka po 120 odstavčiat a odchovajú ich pre
vanejší proces sa dnes spoliehajú na vlastné potrebu vlastnej kuchyne s 80 stravníkmi, pre
zdroje, ktoré doplnia úverom. Takto sa im zamestnancov a pár záujemcov z okolia. Stav
vlani podarilo za pár mesiacov
vybudovať krásnu pozberovú
linku na zrniny. Nový násypný
kôš, čističku, sušičku, štyri silá po 500 tonách, plus úprava
okolitého terénu, betonáže.
„Celá táto paráda stála takmer
milión eur. No už za krátky čas
po zbere sa nám prostriedky
začali vracať, hlavne keď sme
dosúšali vlastnú slnečnicu
a takmer 4 000 ton vlhkej kukurice,“ oceňuje predseda Ing.
Jozef Ivánek. Potrebnú skladovú kapacitu dopĺňajú zrekonštruované haly na hospodárskom dvore v Radošovciach Vedúci živočíšnej výroby František Androvič a Ing. Ľubomír Krč
a Chropove. Samozrejmosťou dohliadajú na kvalitu krmiva pre dojnice.
The Agricultural cooperative Radošovce has reached record yields of cereals and oilseeds in 2016
year. Thanks to that they can invest money to machine fleet renewal as well as to animal husbandry
equipment. They reduced the number of dairy cows and pigs after a drop of the milk and pork prices
in the past years. They keep cattle just to improve the soil fertility by using the cow manure on 3000
hectares of agricultural land. They appreciate the investition to postharvest processing link but also
to the young farmworkers. The Agricultural cooperative Radošovce occupies the 15th seat among the
agricultural cooperatives on productive lands in 2016/17 years.

Nová pozberová linka pre zrniny je pýchou
hospodárskeho dvora v Radošovciach.

„Zlato na pôdu“ alebo rozmetávadlo maštaľného hnoja
v akcii.

Predseda PD Radošovce Ing. Jozef Ivánek si váži
prácu všetkých roľníkov.

hovädzieho dobytka, ktorý znížili o 10 percent, si chcú zachovať. Aj preto nakúpili stroj
na štiepenie slamy, kŕmny automat Milktaxi
s pasterizáciou mlieka pre teľatá a ventilátory
do kravínov. Živočíšna výroba im totiž prináša, okrem mlieka, aj ten najdôležitejší materiál
na udržanie biologického života a úrodnosti
pôdy, teda maštaľný hnoj. Aby zabezpečili
kvalitu a kontinuitu tohto procesu, dokúpili
tento rok aj nové rozmetávadlo hnoja.
Útlm v živočíšnej výrobe zamestnanci ani
nepocítili, namiesto chovu si našli uplatnenie
v inej oblasti alebo odišli do dôchodku. Aktuálne má PD Radošovce 73 trvale činných
pracovníkov a každý rok angažuje mladých.
Našťastie, absolventi odborných škôl prejavujú záujem o prácu v ich prvovýrobe. „Našu
mechanizáciu vybavujeme novými strojmi
každý rok a mladí sa ju naučia ovládať veľmi rýchlo. No to, že chlapec ovláda počítač
v traktore ešte neznamená, že vie dobre aj
orať. Musí sa učiť. Všetko chce čas a prax
a my máme trpezlivosť,“ hovorí predseda
Jozef Ivánek. Na mechanizačnom stredisku
v Radošovciach už sú nové stroje v prevahe.
„Za ostatných 15 rokov sme investovali asi
300-350-tisíc eur na nákup novej techniky
alebo technológie ročne. Tým sme sa dopracovali na veľmi slušnú úroveň obnovy strojového parku. Ale proces musí, samozrejme,
pokračovať,“ hodnotí predseda.
Vedenie družstva malo trpezlivosť aj pri
očakávaní účinných opatrení na oživenie živočíšnej výroby zo strany vlády, ale po šiestich rokoch trápenia sa a neustálych strát sa
rozhodli zamerať na iné priority v rastlinnej
výrobe.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
Radošovce
Predseda predstavenstva:
Ing. Jozef Ivánek
908 63 Radošovce 224
Tel.: +421/ 34/ 5592 127,
+421/ 905/ 706 260
e-mail: pdradosovce@stonline.sk
top agro 2016/2017
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Chcú obnovovať hodnoty,
ktoré boli v poľnohospodárstve vybudované
Spoločnosť Greenpon Poniky v spolupráci s holandskou spoločnosťou S-S Engenering patrí k popredným výrobcom
drenážnych čističov v Európe. Väčšina ročnej produkcie putuje k poľnohospodárom do západnej Európy, ale aj do Českej
republiky, Maďarska a Poľska. Spokojným zákazníkom boli dodané stovky kusov zariadení.
„Hoci sú drenáže na Slovensku vybudované na približne 450-tisíc
hektárov pôdy, ich funkčnosť je po rokoch zanedbávania otázna.
Prvým viditeľným znakom nefunkčnosti sú zamokrené miesta
a vodné plochy, ktoré na dlhý čas zamedzujú vstup na pozemky.
Príčinou nepriechodnosti býva okrem zhutnenia pôdy mechanické poškodenie drenážneho systému napríklad prepadnutím,
prelomením alebo prerastením koreňového systému rastlín,“ informuje Milan Králik, konateľ spoločnosti Greenpon Poniky.
V rokoch svojej existencie predal domáci výrobca techniky u nás
len dve zariadenia. Dôvod je, že odvodňovacím systémom, ktoré
boli na Slovensku vybudované najmä v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia, nevenujú poľnohospodári
takmer žiadnu pozornosť. Pravidelné čistenie a údržba drenáži
pritom umožňuje skorší nástup jarných prác, rýchlejšie a rovnomernejšie prehrievanie pôdy, lepšie podmienky na zdravý rast
rastlín alebo zber.

Práca drenážneho čističa.
„Hospodárime na výmere 9 300 hektárov pôdy a drenáže máme
urobené na približne 500 hektároch. Keď sme začali hospodáriť
na Záhorí, k vybudovaným drenážnym systémom som nemal veľkú dôveru. Považoval som ich za staré a nefunkčné. V čistiacich
skružiach rástli náletové dreviny a drenážne kanály medzi cestami a poľom boli zanesené,“ hovorí prvé dojmy z drenáži Soren
Nielsen, šéf rastlinnej výroby v spoločnosti FirstFarms Stupava.
Pred niekoľkými rokmi začali s čistením kanálov a skruží. Zistili,
že drenáže začínajú plniť svoju funkciu. Následne sa rozhodli pre
kúpu drenážneho čističa a pristúpili aj k samotnému preplachovaniu drenážnych rúrok. „Na moje veľké prekvapenie boli drenáže
na 99 percent urobené dobre. Spád 1 až 2 promile bol dodržaný
a po vyčistení nánosov, ktoré priniesli desaťročia ignorancie, nám
drenáže fungujú veľmi dobre,“ pochvaľuje si Soren Nielsen.
V súčasnosti majú vyčistené odvodňovacie systémy na výmere
400 hektárov. Ak vidia miesto, kde nefungujú alebo neboli vôbec
položené, začínajú dokonca s kladením vlastných drenážnych
rúrok.
Jazerá vody, ktorá stojí na poli najmä v jarných mesiacoch,
spôsobujú veľké problémy. Napríklad pri sejbe. K zamokreným
miestam sa poľnohospodár buď vráti, až keď pôda vyschne, alebo ich traktorom obíde. Oba spôsoby znamenajú straty. Jeden
na čase a výkonnosti pracovníka a stroja, druhý na produkcii.
Podobná situácia bola v minulosti aj v spoločnosti FirstFarms.
„V daždivých rokoch si treba pozrieť, kde je na poli problém. Na
druhý rok v priaznivom čase potom možno tento problém odstrániť. Od spoločnosti Greenpon sme okrem drenážneho čističa
kúpili aj stroj, ktorý drenážne rúrky priamo kladie. Klásť drená-

Soren Nielsen (vľavo) s Milanom Králikom pri
drenážnom čističi, ktorý vyrába Greenpon Poniky.
že bagrom je nezmysel. Stroj na kladenie drenážnych rúrok ich
dokáže položiť do ryhy 12 centimetrov a do hĺbky 1,2 metra,“
vysvetľuje Soren Nielsen.
Spoločnosť Greenpon zariadenia na kladenie drenážnych rúrok
nevyrába, ale dováža. Jeho pracovníci to považujú za službu,
ktorá súvisí s výrobou drenážnych čističov. Napriek tomu na Slovensku predali len jeden takýto stroj a opäť do do spoločnosti
FirstFarms. Oveľa väčší záujem pociťujú z Maďarska. „Problém
je vypuklý napríklad na Východoslovenskej nížine. Tam boli drenážované obrovské plochy. Nečistením pôvodných drenáží sa na
tamojšie polia vracia voda, ktorá už teraz spôsobuje problémy.
Tento stav sa pritom bude len zhoršovať. Čistenia drenážnych
sústav sa netreba obávať. Ak v drenážnom čističi vymeníte koncovú dýzu, môže sa z neho stať aj vyhľadávač porúch na drenážnom potrubí. S presnosťou jedného metra vieme vyhľadať
poruchu,“ tvrdí Milan Králik.
Stroje z Ponikov na strednom Slovensku sú populárne najmä
v Holandsku alebo vo Veľkej Británii. Prinášajú vysoký efekt za
prijateľnú cenu. Naši poľnohospodári ich ešte neobjavili.
„Prečo boli kedysi urobené drenáže? Lebo to je potrebné! Našou úlohou je ich prevádzkovať v takom stave, aby boli funkčné
a naše polia pripravené na produkciu plodín,“ uzatvára rozprávanie Soren Nielsen.

Zariadenie na kladenie drenážnych rúrok vzbudilo na
Dni poľa v Stretávke (okres Michalovce) veľký záujem.
GREENPON s.r.o., Družstevná 381, 976 33 Poniky
Konateľ: Ing. Milan Králik
tel.: +421/ 48/419 35 05, mob.: +421 905 626 077
mail: konatel@greenpon.sk, www.greenpon.sk

Agro-Racio robí česť kolíske ovčiarstva
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet pracovníkov / Employees
Zisk po zdanení / Net Profit

4 100 ha
88
94 189 eur

Manažérsky trojlístok (zľava doprava): Štefan Janičina, Pavol Mäsiar a Ing. Vladimír Poliak.

T

ohto roku uznali na Slovensku nové
plemeno ovce – Slovenská dojná ovca. Medzi chovateľmi vzbudzuje veľké
nádeje, pretože prináša násobne vyššiu úžitkovosť ako tradične chovaná zošľachtená
valaška či cigája. Kam až siahajú možnosti
slovenskej dojnej ovce, v skratke volanej „esdéočko“, najlepšie ukazuje spoločnosť Agro-Racio v Liptovskom Mikuláši, dnes najproduktívnejší ovčiarsky podnik na Slovensku.
Liptov je jednou z kolísok slovenského
ovčiarstva, no aj tu sa musí poľnohospodárstvo prispôsobovať novým spoločenským
pomerom. Ich spoločným rysom je klesajúci
záujem o rozvoj živočíšnej výroby, teda chov
oviec aj dobytka. Lenže väčšinu chotára spoločnosti Agro-Racio tvoria lúky a pasienky.
Kľúčom k pokladom zeleného bielkovinového mora je len chov oviec a dobytka. Pravda,
vyžaduje si to úplne nový prístup k chovu
– využitie produktívnejších plemien aj technológií a z toho vyplývajúcich chovateľských
postupov.

V roku 2016 nadojili priemerne na jednu
bahnicu v liptovskom Agro-Raciu 235 litrov
mlieka a celkove 260-tisíc litrov. Postarali sa
o to dve stáda slovenskej dojnej ovce, ktoré chovajú na farmách v Dúbrave a Galovanoch. Dovedna 1 800 bahníc doja strojovo
ráno a večer, pričom na dojenie stačí štvorica
ošetrovateľov.
Pri predstave, že by sa stádo malo dojiť
ručne, sa manažérsky trojlístok spoločnosti,
ktorý tvoria Vladimír Poliak, Štefan Janičina
a Pavol Mäsiar, len pousmeje. Dnes sa na
trhu súťaží nielen objemami dodávok, ale
aj efektívnosťou a kvalitou produktu. Ovčie
mlieko z Agro-Racia je hygienicky stopercentný produkt, špičkový kvalitatívnymi parametrami. Je to jediný možný spôsob, ako
konkurovať dovážanému ovčiemu mlieku
z alpských oblastí.
Nové dojné plemeno chovajú v Agro-Raciu necelé desaťročie. Manažérov neuspokojovali výsledky chovu valašky, veď dojnosť
nebola ani sto litrov na bahnicu. V roku 2008

Všimnime si, čo otvára cestu k úspechu –
chovateľskému aj ekonomickému.
Esdéočko je krížencom Valašky, Cigáje
a francúzskeho plemena Lacaune. Táto ovca si potrpí na dobrú pašu, ale tiež potrebuje
prikrmovanie. Predsudok, že ovca je skromné tzv. „doberkové“ zviera, stojí za podpriemernými výsledkami mnohých slovenských
chovateľov. V spoločnosti Agro-Racio pripravili ovciam výdatnú pašu a dostatok krmiva na prikrmovanie. Tým sa otvorila cesta
k alpskému modelu chovu a k porovnateľnej
úžitkovosti.
Mať z mlieka viac peňazí vyžaduje ponúknuť ho aj vtedy, keď ho na trhu niet. Od viac
ako 400 oviec produkujú v Agro-Raciu tzv.
zimné mlieko. Podarilo sa im to vďaka dobre zvládnutému flashing pripúšťaniu. Stojí
za ním dostatok krmiva a teda dobrá kondícia bahníc. A, pravdaže, kvalitné plemenné
barany.
Ak hovoríme o mori krmovín, je tu samozrejme aj chov dobytka, ktorý ide dvoma
smermi – na jednej strane je tu vysokoproduktívne stádo červených holštajniek s priemernou ročnou dojnosťou 8 300 kilogramov
a na druhej dve stáda beztrhových kráv plemena Charolais. Teraz sa chystá vytvorenie
tretieho stáda. Manažéri dávajú do popredia
prácu zootechnika Tomáša Močáryho. Nedávno skončil univerzitu s cenou dekana za
najlepšiu diplomovku, ktorá zhŕňala poznatky
chovu dobytka v Agro-Racio.
Žiadna živočíšna výroba neexistuje bez
opory v rastlinnej. Tu si zaslúži pozornosť
práca šéfa rastlinky Ľubomíra Rakytu. Možno ju merať nielen dostatkom objemových
krmív, ale aj výbornými výsledkami v pestovaní obilia, repky, zemiakov či produkciou
osív tráv a ďateľovín.
Agro-racio má systém. Nie je to náhoda,
že tento podnik je medzi top sto podnikmi
Slovenska – stojí za tým nadštandardná manažérska práca.

Agro Racio is a modern agricultural company farming in central Liptov region. It has about 1 500
units of beef cattle, of it there are 550 dairy cows and over 200 units of the cattle without a market
production. The company prides itself by the most productive breed of the Slovak milking sheep in
the SR, thus providing milking yields of 235 litres per ewe. The company is among the best intensity
farming producents of grains, rape and seed potatoes not only in the Liptov regions, but in Slovakia as
a whole.

Ovečky „esdéočky“.

zareagovali na ponuku chovateľa z Vikartoviec a vymenili stádo
valašiek za Slovenskú dojnú ovcu. Spolu so 600 ovečkami kúpili
aj strojovú dojáreň. Od extenzity
k intenzite, tak možno v skratke
charakterizovať cestu k súčasnej
podobe chovu oviec.
Ak sa má dosiahnuť dobrý výsledok, musí vládnuť zhoda na
úrovni vrcholového manažmentu
a ten sa musí zasa oprieť o profesionálny výkon zootechnikov
a ošetrovateľov. Zootechnička Jana Griešová rozumie svojej práci.

Rodinka zo stáda Charolais.

KONTAKT
Agro – Racio, s.r.o.
Palugayiho 896
031 01 Liptovský Mikuláš
Konatelia:
Ing. Vladimír Poliak, Štefan Janičina,
Pavol Mäsiar
Tel.: + 421/ 44/ 5541 326, 5570 283
agro-racio@agro-racio.sk
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Mikuláš Takács vybudoval
úspešné rodinné hospodárstvo
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet stálych pracovníkov / Employees
Tržby / Revenues
Zisk po zdanení / Net Profit

O

dobrom gazdovi napovedá už vstup
na hospodársky dvor v Poľanoch,
neďaleko Kráľovského Chlmca. Poriadok vládne v celom areáli, budovy sú
opravené alebo prechádzajú rekonštrukciou
a vzorne je postarané nielen o novú techniku,
ale aj o tú so starším dátumom výroby.
Mikuláš Takács bol jedným z prvých súkromne hospodáriacich roľníkov v širokom
okolí. Na začiatku 90-tych rokov hospodáril
na 80 ha pôdy. Venoval sa tomu popri ďalšej podnikateľskej činnosti – výkup, spracovanie a predaj kovového odpadu. Po úpadku

1 800 ha
20
656 077 eur
7 661 eur
miestneho družstva kúpil v Poľanoch hospodársky dvor od správcu konkurznej podstaty.
Vtedajší stav maštalí a ostatných budov sa
výrazne líšil od ich aktuálneho vzhľadu. Za
zmenou sa skrýva množstvo poctivej práce.
V rodine Takácsovcov majú jednoducho v krvi
vzťah k poľnohospodárstvu a celkovo k prírode. Okrem členov rodiny, ktorí sú zamestnaní priamo v podniku, pomáhajú ďalší v čase
najväčšieho návalu prác. Napríklad syn, ktorý
pracuje ako právnik v Košiciach, a vysokoškolák vnuk odvážajú počas žatvy obilie.
Chotár farmy sa v súčasnosti rozprestiera

Za úspechmi Takácsovcov vidieť poctivú prácu celej rodiny. Na snímke zľava: vnuk Tomáš, syn Oskar
s manželkou Katarínou, manželka Anna a Mikuláš Takács.

Mikuláš Takács is a private farmer and his farm is situated not far from Kráľovský Chlmec, in the
village named Poľany. His farming area touches also the cadastres of the neighbouring villages Soľnička
and Boľ. The farmer grows winter barley, wheat, maize, sunflower and rape on 800 hectares of his arable
land. Meadows and pastures take roughly one thousand hectares, mostly spreading in the Latorica
Protected Nature Area. He is producing healthy and ecologically clean roughage for his bio beef cattle
herd. At present the herd counts 600 units of the Limousine meat breed. This family farm is well caring
about their machinery park, the new but also the older agricultural machines are regularly maintained
and kept in a good technical condition.

Mäso pochádzajúce z miestneho chovu má známku
vysokej ekologickej kvality.
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prevažne v katastroch obcí Poľany, Soľnička
a Boľ. Z celkovej plochy orná pôda zaberá
800 hektárov, zvyšok sú lúky a pasienky väčšinou v Chránenej krajinnej oblasti Latorica.
Z trvalých trávnych porastov získavajú zdravé krmoviny pre chov hovädzieho dobytka,
v ktorom je aktuálne 600 jedincov mäsového
plemena Limousine. Zvieratá nekŕmia jadrovým, ale len ekologickým objemovým krmivom. Výsledkom je zdravé hovädzie mäso
s prívlastkom vysokej kvality. Je najmä na
škodu obyvateľov (aj) východu Slovenska,
že tu chýbajú väčšie spracovateľské kapacity. Špičkové mäso od našich poľnohospo-

Nový teleskopický manipulátor Manitou zakúpili
v tomto roku.

dárov tak končí často na tanieri v zahraničí
a v našich obchodoch sa potom stretávame,
bohužiaľ nie zriedkavo, s drahým cudzím odpadom.
Na ornej pôde dodržiavali vo farme v minulosti najmä systém striedania štyroch plodín – jačmeň, kukuricu, repku a pšenicu. Na
každú plodinu vychádzalo každoročne okolo
200 ha. Tento ucelený systém narušila zima
pred dvomi rokmi, keď museli nahradiť repku
slnečnicou. V súčasnosti slnečnica nahradila z veľkej časti v osevnom postupe jarný
jačmeň. „Pestujeme už len ozimný sladovnícky jačmeň, v tomto roku ho zasejeme na
57 ha. Jarného jačmeňa sme sa vzdali, lebo
jeho pestovanie sa ukazuje u nás nerentabilné,“ hovorí Mikuláš Takács. Správnosť rozhodnutia staviť na slnečnicu potvrdzujú aj
minuloročné výsledky: pozberali priemerne
po štyri tony z hektára v čistom. Aj napriek
veľkým škodám, ktoré im spôsobujú diviaky
v kukurici, minuloročné úrody atakovali hranicu 10 t/ha. Práve tieto škody boli hlavným
dôvodom, ktorý okresal osev kukurice na
aktuálnych 110 ha. V čase našej augustovej
návštevy sľubne vyzerali jesenné plodiny ešte na koreni. Pozberaná bola repka s úrodou
po 3 t/ha a pšenica, ktorá z hektára sypala
priemerne po sedem ton.
Pri téme o strojovom parku, kde popri nových strojoch pútajú pozornosť aj tie staršie
vo výbornom technickom stave, M. Takács
v krátkosti poznamenal: „Máme šikovných
ľudí.“ Veľmi kladne hodnotia starostlivosť
o techniku aj servisní pracovníci, ktorí prichádzajú od dodávateľských firiem. Preto možno napríklad pri zbere krmovín vidieť na jednom poli moderný traktor John Deere spolu
so staručkým Majorom 30. Žatvu zvládajú na
farme takmer výlučne vlastnými kombajnmi,
dvoma novými John Deere a Claas a ďalšími
troma E 514. Najnovšou investíciou je v tomto roku zakúpený manipulátor Manitou, ďalej
lis na okrúhle balíky, podrývak, kosa a mulčovač. A želanie pána Takácsa na záver:
„Aby naša rodina držala aj naďalej takto pokope, lebo len spolu budeme silní a budeme
mať úspešné výsledky.“

KONTAKT
Mikuláš Takács, SHR
076 84 Poľany 140
Tel.: +421/ 56/ 6323 049
e-mail: takacs.mikulas@gmail.com

Značka Agromačaj nesie v sebe
tradíciu a flexibilitu
spoločnosti Andaco v Hlohovci, ktorá dodáva mnohým obchodným reťazcom kvasenú
Výmera ornej pôdy / Arable Land
4 600 ha
kapustu. Väčšia časť našej produkcie smeruje práve tam,“ vysvetľuje riaditeľ.
Počet zamestnancov / Employees
240
Vo firme nezabúdajú investovať ani do
Skladová kapacita na zeleninu a zemiaky / Warehouse Capacity
28 tisíc ton
rozširovania skladových kapacít tak, aby bola
rezerva pri súčasnom zvyšovaní produkcie.
Dnes aj v Kráľovej pri
Senci zistili, že uchádzať
ynastia Mačajovcov hospodári v resa o rôzne podporné
gióne okolo Senca už od 18. storočia.
projekty, to je neistý beh
Šiesta generácia potomkov nadviazala
na dlhé trate. Tam, kde
na aktivity svojich predchodcov v 90. rokoch.
však produkcia zlepšuje
„Ešte za prvej republiky môj dedo pestoval
ekonomiku, sa oplatí inzemiaky na lieh, ktoré sa po druhej svetovej
vojne už pestovali hlavne na Liptove a Spiši.
vestovať aj z vlastných
My sme sem postupne zemiaky vrátili,“ hozdrojov alebo pomocou bankových úverov.
vorí riaditeľ súčasnej spoločnosti Juraj MaV poslednom období inčaj, ktorý je hrdý na slávny mačajovský kríž
v lokalite Kráľovej pri Senci, kde začínali vyvestovali aj do pozberových liniek na zeleninu.
sádzať prvé plodiny. Dnes sa im darí udržiaUž dlhé roky dodáva firvať sortiment, s ktorým majú výborné skúsema malospotrebiteľské
nosti a prináša úspech. Ide najmä o zemiaky,
balenia najmä zemiakov
cibuľu, kapustu, cesnak a osivovú kukuricu,
a cibule. Novinkou je aj
ale aj obilniny a sčasti aj koreňovú zeleninu.
rozšírenie divízie lúpanej
Rok 2016 bol ďalším historickým medzcibule pre konzervárenníkom pre firmu. Po lokalite Pavlice sa jej
podarilo prevziať do hospodárenia ďalšie
ský a rybný priemysel
stredisko vo vedľajších Voderadoch, a tak
u nás aj u českých surozšíriť výmeru ornej pôdy. Dnes nová aksedov.
Zainvestovali
aj do novej techniky.
ciová spoločnosť Agromačaj hospodári v loJeden z najmodernejkalite od Malého Dunaja cez Hurbanovu Ves
a okolité obce až po Voderady v smere na Podľa Juraja Mačaja (vľavo) moderná technika dokáže obhospodáriť
ších pásových traktorov
trnavskú tabuľu. To podmieňuje aj rôzno- celú výmeru ornej pôdy.
John Deere má záber až
7 metrov a je prakticky
rodosť pôdy. „Osemsto hektárov napríklad
vôbec nie je vhodných na zemiaky. Príliš obilnín, ktoré pestujú na 1 500 hektároch. neustále v permanencii.
ťažká pôda v lokalitách Slovenská Nová ves
Prioritou je však naďalej zeleninárstvo.
„Dlhodobo predávame oveľa viac, ako
a Voderady sú zase vhodné na pšenicu,“ tvr- Rokmi a zmenou situácie na trhu sa podniku vieme vypestovať. Preto sa snažíme každé
dí J. Mačaj a vysvetľuje dôležitosť osevného podarilo presadiť sa i pri náročných podmien- euro investovať do zvyšovania produkcie.
plánu. Medziročne sa zvýšila najmä výmera kach dodávania do obchodných reťazcov, Zemiaky a ďalšia zelenina sú kapitálovo veľmi náročné. Sme v úzkom kontakte s dodávateľmi osív z Nemecka, Francúzska, HoAgromačaj company is dedicated to a wide assortment of vegetables and cereals: they are growing
landska a udržiavame ponuku celoročne.
potatoes, onion, cabbage, garlic and seed maize, but also cereals and root vegetables. The year 2016
V zásade ponúkame vlastný tovar najmä
was for a company a historical milestone. After Pavlice location the company made a takeover of another
v sezóne, a ak nie sme schopní nejakú kosite in the next village Voderady, and in this way they increased their acreage of arable land. 2016 was
moditu dodať, musíme ju nakúpiť, aby sme
the most successful year. Potato harvest was reported by 15 % higher comparing a regular year. Modern
mali ponuku celoročne,“ pripomína Juraj Mairrigation system has the capacity to irrigate the whole production and mainly vegetables growing in the
čaj a je rád, že sa im vo veľkej konkurencii
company. Through the sales and marketing company named Zeleninárska the company supplies big
podarilo presadiť v dodávkach pre obchodfood markets. A novel product was also offered recently and that is peeled onion for fish and canning
né reťazce. „Cibuľa so značkou Slovensko
industry.
pochádza väčšinou z našich polí,“ dodáva.
A už expandujú aj do Maďarska ako najväčší importér zemiakov a cibule do tamojších
čo napokon stabilizovalo jeho ekonomiku. hypermarketov. „Tým, že sme zvýšili výmeru
Sezóna 2016 patrila medzi tie úspešnejšie. o 1 300 hektárov, sme preskočil pomyselnú
Úrody zemiakov napríklad boli až o 15 per- hranicu na veľký podnik. Uvažujeme, že ak
cent vyššie ako zvyčajne. S veľkou úrodou by sme mali možnosť rozšíriť výrobu, určite
prišla však aj nižšia odbytová cena, ktorá pri by sme ju využili. Pri pestovaní zemiakov na
cibuli dosiahla historické minimum. Veľmi 700 hektároch by sme iste zvládli aj tisíc.
dobré úrody zaznamenali v osivovej kukurici To sú však veľké investície, takže k tomu
(6,5 tony na hektár v klasoch), ktorú pestujú sa nedostaneme skokovo,“ konštatuje Juraj
Mačaj.
na 300 hektároch.
Samozrejme, nič dnes nejde bez závlah.
V sledovanej sezóne zavlažovali všetky plodiny, dokonca bolo potrebné zamerať sa aj
KONTAKT
na obilniny. Moderné rozsiahle zavlažovacie
Agromačaj,
a.s.
zaradenia dokážu obhospodáriť celú pro900
50
Kráľová
pri Senci 455
dukciu najmä zeleniny. Len na 85 hektároch
dorobili 5 500 ton kapusty. „Nechceme byť
Riaditeľ: Ing. Juraj Mačaj
len pestovateľom plodín a ich predajcom
Tel.: +421/ 903/ 256 680
prostredníctvom odbytového združenia Zee-mail: juraj.macaj@agromacaj.sk
leninárska, ale rozhodli sme sa aj finalizovať
niektoré produkty. Preto sme vstúpili aj do
Pozberová linka na lúpanie cibule.
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DEUTZ-FAHR – traktory, kombajny a stroje na zber krmovín
od renomovaného nemeckého výrobcu.

HORSCH – stroje na spracovanie pôdy a sejbu
pre náročných poľnohospodárov.

HE-VA – dánsky expert na spracovanie pôdy
a úpravu lúk a pasienkov.

MÜTHING Farmer – nemecká jednotka v mulčovaní

HORSCH Leeb – ťahané a samochodné postrekovače
s možnosťou aplikácie postreku 30 cm nad zemou.

MERLO – univerzálne teleskopické manipulátory
s jedinečným odpružením kabíny.

Ematech, s.r.o., Piešťanská 3/3 , 956 05 Radošina
Tel.: +421/ 38/ 5398 216, fax: +421/ 38/ 5398 218, e-mail: ematech@ematech.sk, www.ematech.sk

Slama je v Dolnom Dubovom
budúcej úrody mama
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet zamestnancov / Employees
Zisk po zdanení / Net Profit

828 ha
19
18 612 eur

Bez zvierat je z hospodárskeho dvora len parkovisko pre stroje, tvrdí Andrej Adamovič.

D

obré hospodárenie s vlahou začína
byť rozhodujúcim pôvodcom úspechu
pre roľníkov z Trnavskej tabule. Horúce počasie a nárazové zrážky sa ich dotýkajú čoraz častejšie a intenzívnejšie. V hlbokej
pamäti majú zapísané roky 2000, 2003, 2007
a 2012, keď sucho výrazne odkrojilo z úrod
na celom Slovensku. Po aktuálnej žatve už
poľnohospodári vedia, že aj rok 2017 bude
patriť k tým, na ktoré nebudú spomínať s radosťou.

zrážok, ktoré kropili tamojšie polia, sa neodlišovali od dlhodobého priemeru. Dobrý pocit
mali aj zo zimy. Udrela tuhšie, ako v nedávnej
minulosti, ale práve to považovali za zaručený bič na škodcov a hrabošov, ktoré sa v nedávnych rokoch zvykli premnožiť.
Zvyčajne daždivý a chladnejší máj ukázal
svoju druhú tvár. Prišiel s horúčavami a jasnou oblohou. Výsledkom slnečných dní bol
vlahový deficit, ktorý už v polovici mája dosiahol 140 milimetrov. Pomocou pre tvrdú

Precise irrigation management has started to be a decisive aspect of successful farming on arable
land in the Trnava District. Hot weather and tidal rainfall has been attacking the local farmers more often
and with a stronger intensity. This year it was the same, the harvest was significantly hit by the weather.
Though, the rape harvest yields were a positive surprise. For the first time in the whole fourteen years
rape was growing in Dolné Dubové and it gave 3.8 tons per a hectare. The farmers plan to decrease their
sugar beet hectares and increase the production of winter peas. During recent years the cooperative
made considerable investments into new machines. The importance of that is well understood by the old
and young employees. The cooperative farm management regularly sends their people to visit exhibition
in Slovakia or abroad so that they can see the latest novelties and producers of modern agricultural
machines.

Kvalitné spracovanie pôdy je základom budúcich úrod.

Družstevníci z Dolného Dubového ešte začiatkom apríla nepociťovali výraznejší
problém s vlahou. Objem, ale ani rozloženie

a mäkkú pšenicu, repku alebo
cukrovú repu mohli byť závlahy. Vybudované sú, ale vodná
nádrž, ktorá ich zásobuje, nedisponuje dostatočnou kapacitou. „Keď sme v minulosti
na týždeň zapli štyri pásové
zavlažovače, vo vodnej nádrži
už trčali kaprom chrbty,“ smeje
sa Andrej Adamovič, predseda
Roľníckeho podielnického družstva v Dolnom Dubovom.
Vodná nádrž, ktorá slúži
skôr rekreačným rybárom než
po vlahe túžiacim plodinám, nebude riešením ani do najbližších
rokov. V Dolnom Dubovom si
všimli, že výsledky by mohlo priniesť prehodnotenie osevného postupu. „Najnižšie úrody
obilnín dosahujeme po cukrovej repe. Je to

plodina s vynikajúcimi ekonomickými výsledkami a z hľadiska výživového sa osvedčila aj
ako predplodina. Jej nároky na vlahu sú však
extrémne,“ hodnotí Andrej Adamovič.
Ako dôkaz prikladá prehľad úrod, ktoré v aktuálnom roku dosiahli. Kým pšenica
z parciel, kde bola vlani cukrová repa, sypala
dve tony z hektára, po iných predplodinách
boli výsledky priaznivejšie. Úrody pšenice po
lucerne, repke alebo obilninách dosahovali
4,5 až 5 ton. Podobné skúsenosti majú podľa
Andreja Adamoviča aj kolegovia z okolitých
podnikov. Aj z tohto dôvodu poľnohospodári
z Dolného Dubového znížia v budúcom roku
výmeru tejto najsmädnejšej plodiny o približne tretinu. Cukrovou repou osejú 110 hektárov pôdy.
Náhradu našli v ozimnom hrachu. Veria, že jeho agrotechniku zvládnu aspoň tak
dobre ako pri repke, ku ktorej sa vrátili po
štrnástich rokoch. V nepriaznivom roku z nej
vyťažili maximum v podobe úrody vo výške
3,8 tony z hektára.
Rozhodujúca je podľa Andreja Adamoviča správna výživa a kvalitné spracovanie
pôdy. Jej pravidelné rozbory im odpovedajú
na otázku, či je zásobenie živinami také, aby
mohlo priniesť dobré úrody. Aj v tomto prípade dodržujú viacero postupov. Napríklad,
neodvážajú slamu alebo pozberové zvyšky
z poľa. Sú výbornou zásobárňou draslíka.
Kvalitná príprava pôdy, sejba alebo chemická ochrana, naopak, nie sú možné bez
moderných strojov. „Som rád, že sa nám podarilo komplexne obnoviť techniku. Nemáme
už problém pripraviť pôdu na sejbu do optimálneho stavu takmer za žiadnych podmienok,“ pochvaľuje si predseda.
V novej technike a jej vymoženostiach
vidia zmysel aj starší pracovníci družstva.
Už pravidelne pre nich družstvo organizuje
návštevy výstav doma aj v zahraničí, kde sa
môžu oboznámiť s novinkami výrobcov. „Je
dobré sa pri každej technológií zamýšľať, čo
nám prinesie. Nie som zástancom piatich
monitorov v traktore. Vždy je to o prepočte
návratnosti nákladov,“ je presvedčený Andrej Adamovič.
Na ekonomické výnosy nepozerajú v takej miere pri výrobe vlastných zabíjačkových
špecialít. Mäso vo výrobkoch je z družstevného chovu. Približne stovku ošípaných
spracujú od októbra do Veľkej noci. Stály odbyt má aj hovädzie mäso, ktoré predávajú po
balíčkoch. Cieľom je zachovať na dvore zvieratá. Bez živočíšnej výroby sa totiž z poľnohospodárskeho dvora stane len parkovisko
pre stroje, ktoré sa ponáša na priemyselné
areáli v blízkosti miest.

KONTAKT
Roľnícke družstvo podielnikov
919 52 Dolné Dubové
Predseda: Ing. Andrej Adamovič
Tel.: +421/ 33/ 5592 146
+421/ 33/ 5592 317
e-mail: rdpdd@centrum.sk
www.rdpdd.sk
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Dan-Farm – synergia znalostí,
kapitálu a dôvery
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet evidenčných pracovníkov / Employees
Čistý zisk / Net Profit
Zisk na pracovníka / Profit per Employee

K

de hľadať odpoveď na to, kam sa
uberá súčasné poľnohospodárstvo?
V USA, Kanade, Francúzsku, Rakúsku
či v Dánsku? Na Slovensku. Každá krajina
realizuje model hospodárenia, na ktorom sa
podpísali jej vlastné i svetové dejiny a v máloktorej sa križujú svetové a národné trendy
tak ako v slovenskom poľnohospodárstve.
To, že v ňom má navrch veľkovýroba, nie
je len výsledok kolektivizácie, tá bola skôr
dôsledkom toho, že krajina sa ocitla v sovietskom bloku. Družstvá a štátne majetky naučili poľnohospodárov v priebehu štyroch desaťročí podnikať v rozmeroch, aké boli v západnej Európe dlho nepredstaviteľné. Tam,

12 500 ha
97
1 581 145 eur
16 300 eur

produkty s vysokou pridanou hodnotou. Máloktorá fabrika pod holým nebom je tak precízne manažovaná ako Dan-Farm. V jej čele
stojí slovenský tím vedený riaditeľom spoločnosti Jozefom Šnegoňom.
Názov spoločnosti prezrádza, že je to
podnik so zahraničnou kapitálovou účasťou. Je to dôsledok začlenenia Slovenska
do Európskej únie, ktorý priniesol zaujímavú
synergiu znalostí, kapitálu i obyčajné ľudské
obohatenie. Dan-Farm Group je odpoveďou
na prebiehajúce globalizačné trendy. Všimnime si, kto dnes diktuje poľnohospodárom
pravidlá hry. Sú to obchodné reťazce. Práve
ony, ako podotýka Jozef Šnegoň, stupňujú

Dan-Farm Blahová company belongs to recognized agricultural firms in Slovakia. Danish investors
delegated their managerial powers giving credit to Slovaks who are now managing 9 farms in the total
acreage of 12 500 hectares. High productivity and efficiency is supported by modern technologies and
thorough controlling, but the most important are 90 people, from managers to the operation personnel
of agricultural machines, who masterly understand and with hearts do their jobs. It is not coincidence
that the Dan Farm is found among the elite of agricultural companies in Slovakia in the Top Agro ranking
in its 18th jubilee.
kde po novembrovej revolúcii technologicky
prezbrojili a sústredili potrebný finančný kapitál, vznikli podniky, ktoré patria z hľadiska
výkonnosti k svetovej špičke.
Spoločnosť Dan-Farm Group zoskupujúca 9 veľkých fariem na Žitnom ostrove
a Trnavskej tabuli patrí k takýmto podnikom.
Zoberme si fakty: hospodári na 12 500 hektároch poľnohospodárskej pôdy a na obrobenie tejto plochy jej stačí necelá stovka ľudí.
Je to preto, lebo spoločnosť sústreďujúca sa
na produkciu obilnín, olejnín, kukurice a cukrovej repy pracuje so špičkovou technikou,
čo jej umožňuje na jednej strane dosahovať
vysokú produktivitu práce a zároveň dorábať

do krajnosti tlak na efektívnosť a kvalitu výroby, pretože potraviny na pultoch súťažia
cenou a opäť kvalitou.
Dan-Farm vie na túto výzvu odpovedať.
Firma patrí k najlepším producentom zrnovín. Napríklad pri pšenici stabilizovali úrody
na úrovni 6 ton priemerne po hektári. Vyzdvihnime však iný moment. Vďaka precíznej agrotechnike, výžive a hnojeniu, čo o. i.
umožňujú aj stroje navádzané družicami, tu
produkujú pšenicu s požadovaným obsahom
dusíkatých látok, a to vo veľkých objemoch.
Obchodným partnerom ponúkajú ucelené
obrovské partie vysokokvalitného obilia. Tak
sa rodí vyššia pridaná hodnota umožňujúca

Riaditeľ Ing. Jozef Šnegoň.

v pravidelných cykloch modernizovať poľnohospodársku techniku.
Jeden pohľad na polia. Ľudí vždy ohromovali kombajny, ale stálo by za to niekedy
priblížiť zakladanie úrody. Pásový traktor ťahá 24 metrov dlhú súpravu strojov, ktoré na
jeden prejazd pripravia pôdu, vyhnoja, zasejú
aj utužia. Tri pásové traktory s výkonmi od
440 po 499 kilowatov idú non stop 24 hodín. Preto dokážu dobre hospodáriť s čoraz
vzácnejšou vlahou, lebo práce zvládnu v príhodnom čase.
Jozef Šnegoň dáva do pozornosti nielen
stroje, ale aj ľudský kapitál. V priebehu dvanástich rokov vybudovali tím profesionálov,
kde hrajú dôležitú úlohu dobré medziľudské vzťahy. Utužujú ich neformálne firemné
stretnutia, vianočný večierok, pravdaže aj
patričné finančné ocenenie. A tiež pozornosť
v podobe poznávacích ciest do Dánska. Človek musí vyjsť za brány rodného chotára, aby
spoznal, že robí najmenej tak dobre ako jeho
najlepší konkurenti. To dvíha sebavedomie.
Tu kdesi je odpoveď na to, prečo je spoločnosť Dan-Farm úspešná.
Občas skalí radosť z práce spolupráca
s partnermi. Tak napríklad mesto Trnava
reagovalo po vypršaní nájomného na novú
vyššiu ponuku vypísaním elektronickej aukcie. Porušilo zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy, spoločnosti Dan-farm nezostáva
nič iné, len riešiť spor súdnou cestou. Zákon
treba rešpektovať, a nie si ho svojvoľne vykladať.

KONTAKT
Dan-Farm, s.r.o.
Hlavná 65
930 35 Blahová
Riaditeľ – managing director:
Ing. Jozef Šnegoň, PhD.
Tel.: +421/ 31/ 5587 129, 191
Fax: +421/ 31/ 5587 139
e-mail: snegon@danfarm.sk
Stroje, ktoré menia pohľad na poľnohospodárstvo.
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Komplexná výroba pomáha
spoločnosti AGROSEV k stabilite
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Celkový ročný výnos / Revenues
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee
Počet zamestnancov / Employees

S

poločnosť AGROSEV v Detve od svojho vzniku v roku 1998 postupne preberala viaceré poľnohospodárske subjekty pred úpadkom a za 20 rokov z nej vyrástla
všestranná, životaschopná firma. Jej konateľ
Martin Malatinec pochopil, že komplexná výroba je stabilnejšia. „Snažíme sa robiť všetky
činnosti tak, aby do seba zapadali a vzájomne na seba nadväzovali,“ vysvetľuje.
Na takmer celej výmere obhospodarovanej pôdy spoločnosť pestuje krmoviny, vrátane kukurice na siláž. Časť venuje obilninám
a repke, tiež výrobe a množeniu osív pšenice,
ovsa a špaldovej pšenice, a to v spolupráci
so šľachtiteľskou stanicou NPPC Piešťany
vo Vígľaši-Pstruši. Nedávno padlo rozhodnutie pridať aj produkciu zemiakov, najmä pre
vlastnú spotrebu a predaj v malom.
Živočíšnu výrobu tvorí chov 950 dojníc

Podniková predajňa ponúka tie najlepšie potraviny
z regiónu pod Poľanou.

3 190 ha
11 600 360 eur
112 624 eur
103

vyrobí 1 MWh elektriny a zároveň ako vedľajší produkt 1 MWh tepla. Túto energiu využívajú na vlastnú spotrebu v bioplynovej stanici aj v stredisku živočíšnej výroby. Ďalšiu
časť energií dodávajú do distribučných sietí
elektriny a teplo aj pre externých odberateľov. Biomasu získavajú nielen z pilín a drevnej hmoty po ťažbe dreva v okolí, ale spotrebujú aj nepoužiteľnú slamu a seno a čistia
aj nálety okolo vodných tokov. Zamestnanci
v rastlinnej výrobe tak majú aj v zime plné
ruky práce pri štiepkovačoch. Vo vlastnej
betonárke vyrábajú certifikovaný betón, ktorý využívajú na opravy a stavby, ale predávajú ho aj na bežný trh. Poskytujú aj servis,
strojové a dopravné služby. Biomasou plnia
aj tepláreň, ktorá vykuruje celé mesto Detva.
Zhodnocujú tak suroviny, čo dá okolitá príroda priamo na mieste.
„Našim zámerom je celú poľnohospodársku produkciu spracovať a ponúknuť konečnému spotrebiteľovi,“ zdôrazňuje Martin
Malatinec. Kravské mlieko dodávajú do mliekarne v Hriňovej, no ovčie mlieko spracovávajú v mliekarni v Plachtinciach a výrobky
predávajú pod vlastnou značkou „Masarykov dvor“. Ponúkajú ich spolu s tradičnými
výrobkami Podpoľania, čerstvým chlebom
a vlastnými zemiakmi v malej predajni pri
ceste z Detvy na Vígľaš. Na tomto mieste
by ste našli aj ďalšie zaujímavé budovy s typickou architektúrou prvej republiky, ktoré
tu roky chátrali. Spoločnosti AGROSEV sa
postupne podarilo premeniť hospodárstvo
s historickým názvom „Masarykov dvor“
na príjemné oddychové miesto pre rodiny
s deťmi. Okrem predajne, reštaurácie, ubyto-

Vedúci živočíšnej výroby Ing. Jaroslav Martinka
vyzdvihuje význam kvalitného krmiva a dobrých
podmienok pre dojnice.

Vo Vígľaši má AGROSEV aj hospodársky
dvor zameraný na výrobu osív, ktorý vlani rekonštruovali, vyasfaltovali a dobudovali štyri
oceľové zásobníky zrnín. Chýba tu už vari iba
pivovar a kongresová hala. Áno, aj to majú
v pláne.
„Takýto komplexný podnik by sa nedal
riadiť, ak by som sa nemohol spoľahnúť na
svojich kolegov. A ten kolektív ľudí, ktorých
tu máme, je skutočne dobrý, lebo starší odovzdávajú skúsenosti mladším,“ zdôrazňuje
konateľ spoločnosti, v ktorej priemerný vek
zamestnancov je len 43 rokov. Apeluje na
stredné a vysoké školstvo v poľnohospodárskom odbore, aby študenti mali viac praxe. Aj preto AGROSEV chce spolupracovať
v projekte duálneho vzdelávania a vychovávajú si mladých do výroby. Napokon, aj všetky tri deti Martina Malatinca sa dnes usilujú
prispieť k rozvoju spoločnosti.

The company AGROSEV Ltd. Detva has a wide range of activities. It grows fodder crops, cereals,
oilseeds and also produces certified seeds. The animal husbandry consists of dairy cows, bull-calfs for
fattening and sheep of both milk and meat breeds. They process all the waste materials coming from
the primary production in biogas station and use prepared electric energy as well as a perfect fertiliser
for winter sowings. They also process biomass from environs to make a heat. They offer certified
conrete, transport and machinery services. They are selling their own products in the corner shop on
reconstructed „Masarykov dvor“ – a place where the company offers restaurat, hotel and relax services.
The company bases on highly qualified employees and trains the young ones, too.
prevažne Holštajnského plemena, mladý
výkrmový dobytok a ovce. Na jednom stredisku sa pasú ovce na mlieko v rámci šľachtiteľského chovu plemena Lakon. Na dvoch
strediskách sa zasa usilujú prešľachťovaním
nemeckej Čiernohlavej ovce na klasickú Cigaju dosiahnuť lepšiu mäsovú úžitkovosť
aj telesný rámec. Ovce pripúšťajú celoročne,
a tak sa im uliahne vyše 2 500 jahniat za rok.
Všetky odpady z prvovýroby spracujú v bioplynovej stanici. Fugát zapracúvajú
do pôdy ako výborné hnojivo pod oziminy.
Zlepšuje aj pH pôdy, čo pomohlo zvýšiť aj
produkciu krmovín. Kogeneračná jednotka

vania a wellnessu je tu aj koniareň s jazdiarňou. Športový klub rozvíja aktivity aj pre deti
a mládež, organizuje letné tábory a zúčastňuje sa súťaží. Firma rozvíja aj spoluprácu
v rámci združenia Podpoľanie na budovaní
cyklotrás a rozvoji cestovného ruchu v tomto
jedinečnom regióne.
Keďže spoločnosť chce zásobovať
reštauráciu prioritne vlastnými výrobkami,
v tomto roku plánuje v Detve obnoviť porážku s rozrábkou. Má spracovávať vlastné
35-kilové jahňatá, vykŕmené býčky a vďaka
dobrej spolupráci s miestnymi poľovníckymi
združeniami bude aj prísun poľovnej zveri.

Konateľ Martin Malatinec s dcérou Bc. Marcelou
Vreštiakovou na Masarykovom dvore.

KONTAKT
AGROSEV, spol. s r.o.
Bottova 1
962 12 Detva
Konateľ: Martin Malatinec
Tel.: +421/ 45/ 5456 142
e-mail: agrosev@agrosev.sk
www.agrosev.sk
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ROSTSELMASH VEKTOR 425

Motor: 228 PS Cummins QSB 6,7 (Tier IV)
Žací stôl: 5 m
Zásobník zrna: 6 000 lit.
Priemer mlátiaceho bubna: 800 mm

ROSTSELMASH ACROS 595 Plus
Motor: 333 PS Cummins QSL 9 (StageIVf )
Žací stôl: 6 m
Zásobník zrna: 9 000 lit.
Priemer mlátiaceho bubna: 800 mm

ROSTSELMASH TORUM 765
s axiálnym rotorom
Motor: 520 PS Cummins QSX 12 (Stage IVf )
Žací stôl: 9 m
Zásobník zrna: 12 000 lit.
Priemer mlátiaceho bubna: 800 mm

ROSTSELMASH RSM 161
Motor: 380 PS Cummins QSL 9 (Stage IVf )
Žací stôl: 7 m
Zásobník zrna: 10 500 lit.
Priemer mlátiaceho bubna: 800 mm

VYŠŠÍ ZISK:

– výmlat bez lámania zŕn
– čisté obilie v zásobníku zrna
– nízka spotreba paliva
– najnižšie obstarávacie náklady na trhu

VEĽKÁ CENOVÁ
VÝHODA!

V ZAD Dvory nad Žitavou
pracujú premýšľaví roľníci
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet pracovníkov / Employees
Zisk po zdanení / Net Profit
Produktivita práce na pracovníka / Productivity per Employee

5 617 ha
88
130 940 eur
89 775 eur

S

lovensko je schopné uživiť o milión ľudí
viac ako je súčasný počet jeho obyvateľov. Aká je však realita? Krajina má
obrovské záporné saldo v obchode s agroproduktmi (takmer 1,3 mld. eur za rok 2016),
pričom dováža potraviny, ktoré si vie vyrobiť.
Navyše import potravín blokuje aj rozvoj zamestnanosti na vidieku. Zdá sa, že už nekonečne dlho prebiehajú diskusie, ako vlastne
využiť driemajúci potenciál krajiny.
Sú našťastie podniky, ktoré ukazujú, ako
sa dá všestranne využiť pôdu, spracovaním
základného produktu zvýšiť pridanú hodnotu
a poskytnúť tak prácu vidieckemu obyvateľstvu. A pritom demonštrujú, ako možno hospodáriť moderne, využijúc najnovšie odrody,
technológie a stroje. Zároveň vedú aktívnu
komunikáciu s celou spoločnosťou, pretože ľudia môžu prísť na farmu – gazdovstvo

Predseda družstva Ing. Stanislav Becík.

ho rozvíjame nesprávnym smerom. Ten, kto
chce druhých presviedčať, ako veci správne
robiť, musí byť sám zapálený, veci rozumieť
a mať presvedčivé výsledky. Pozrime sa, ako
to funguje v ZAD Dvory nad Žitavou a na jeho
Gazdovskom dvore v Branove.
Poľnohospodárska výroba a tým aj ekonomika
Združenia agropodnikateľov – družstva stojí na troch
pilieroch. Tým prvým je
rastlinná výroba, kde nosnými plodinami sú okrem
obilnín, kukurice či repky
aj cukrová repa a krmoviny
– teda lucerna, intenzívne
trávy – hyso. To napovedá, že pôda tu produkuje aj
pre zvieratá, čo znamená,
že časť produkcie obilnín,
kukurice, ale aj rezky z cukrovej repy slúžia na výživu
zvierat spolu s ostatnými
Dni poľa, ktoré družstvo organizuje, púta veľkú pozornosť verejnosti.
objemovými krmovinami.
A nielen poľnohospodárskej.

dobytka, ktorého úžitkovosť netreba stimulovať drahými komponentmi, si rozviazali ruky
k efektívnejšiemu využitiu krmív dorobených
vo vlastnom chotári.
Využívajúc prirodzené priparovanie podarilo sa dosiahnuť veľmi dobré zabrezávanie dojníc. Parametrom kvality chovu je ich
dlhovekosť s cieľom dosiahnuť šesť a viac
laktácií. To znamená, že krava privedie šesť
potomkov, najlepšia jalovička ide do chovu,
ostatné sa predajú ako vysokoteľné a býčky
idú do výkrmu. Takto praktizovali chov dobrí
sedliaci a v ZAD obnovili túto tradíciu. Výroba mlieka je slušná – o čom svedčí dojnosť
18,5 litra mlieka na dojnicu. Mlieko predávajú
v šiestich mliečnych automatoch – v obci aj
v dvoch okresných sídlach – Nových Zámkoch a Komárne a tiež zásobujú Levmilk Levice.
ZAD je významným producentom bravčoviny – ročne jej vyrobí okolo 500 až 550 ton.
V pláne je rozšírenie výroby, ráta sa až s 800
ďalšími tonami, ale to podmieňuje rast spracovateľských kapacít. Viaceré malé a stredné bitúnky a mäsopodniky úspešne rastú, čo
zreálňuje tento zámer.
O Gazdovskom dvore v Branove hovorí Stanislav Becík ako o doplnkovej výrobe.
Lenže práve ona ukazuje, ako urobiť slovenské poľnohospodárstvo pestrejším. Kde na
Slovensku nájdete chovateľov päť tisíc husí,
takého istého množstva kačíc, ktoré si v jeseni ľudia kupujú na dokrm? V Branove behá
vo výbehu pod otvoreným nebom aj 4-tisícový kŕdeľ hydiny. Ľudia sem prídu a môžu si
vybrať kohúta, aby si ho doma pripravili na
víne. Nájdu sa tu králiky, kozy, ovečky a celý rad mliečnych výrobkov a aj špeciality zo
zabíjačky.
Máme podniky, ktoré pestujú len päť
druhov plodín a majú, ako Česi vravia, vystaráno. Lenže ak sa má Slovensko zmeniť,
neurobia to ultraproduktívni producenti obilia
a olejnín, ale firmy, ktoré vrátia vidiek naspäť
k jeho koreňom. ZAD Dvory ukazuje, ako sa
to dá.

ZAD Dvory nad Žitavou has for many years already ranked among the best farming companies in
Slovakia. Besides the classical production of cereals, oil plants and fodder plants, and cattle and pigs
raising, it has developed an attractive farmyard named Gazdovský dvor in Branovo village. There the
public can directly observe breeding of geese, hens, ducks, sheep, and goats. There is a chance to
experience the atmosphere of old farm animal slaughtering events and buy fresh meat products, which
we used to find in grannies´ store-rooms. ZAD is the organizer of all Slovakia Field Days, Bee Conference,
Conference on water poultry breeding and on many other events, which provide an inspiration how the
present routine models of farming could be changes to become more effective, productive and socially
more friendly for the rural country as they can create many new job opportunities
spoločnosti, dotknúť sa zvierat, ochutnať
produkty a kúpiť si tieto poctivé výrobky tradičnej slovenskej kuchyne.
Takým multifunkčným podnikom na Slovensku je ZAD Dvory nad Žitavou, o ktorého
jedinečnú, nenapodobiteľnú fazónu sa postaral v priebehu troch desaťročí Stanislav Becík. Tohto muža netreba poľnohospodárom
veľmi predstavovať. Čo je však dôležitejšie,
poznajú ho aj ľudia mimo sektoru, pretože im
vie zrozumiteľne povedať, o čo v slovenskom
poľnohospodárstve ide, čo krajine dáva,
o čo prichádza, keď sa oň nestaráme alebo

Pestrosť plodín hovorí o tom, že pôda nie je
jednostranne vyčerpávaná. Všimnime si aj to,
že lány tu predeľujú remízky a stromoradia,
čo svedčí o zmysle pre živú plnohodnotnú
krajinu, do ktorej patria aj divo žijúce zvieratá, vtáctvo. Takto usporiadaná krajina efektívne čelí veternej erózii.
A teraz pár slov na margo živočíšnej výroby. V chove dobytka urobili v ZAD razantnú
zmenu v roku 2012, keď v reakcii na oznámenie o zavedení mliečnych kvót v EÚ prešli
z čiernostrakatého HF plemena na slovenské
strakaté. Chovom tohto mliekovo-mäsového

KONTAKT
ZAD Dvory nad Žitavou
Veľká komárňanská 1204/5
941 31 Dvory nad Žitavou
Predseda: Ing. Stanislav Becík, PhD.
Tel.: +421/ 35/ 6484 204
e-mail: predseda@zaddvory.sk
top agro 2016/2017
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PPD Prašice
stojí na pevných pilieroch
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet pracovníkov / Employees
Pridaná hodnota na pracovníka / Added Value per Employee

4 331 ha
126
18 000 eur

C

hotár, na ktorom
hospodári
Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice, je
ako vystrihnutý z katalógu.
Fotogenický, upravený, čistý. Aj ten hovorí veľa o tom,
ako sa tu pristupuje k poľnohospodárstvu, ku krajine,
vidieku, k ľuďom aj k zvieratám.
Družstvo dlhoročne stavia svoju stratégiu na viacerých pilieroch. Tak dokáže
byť stabilné aj v ťažšej situácii, akou bola v prvom
polroku 2016 nízka cena Teliatka sú v búdkach do dvoch mesiacov, hovorí Ing. Jozef Urminský.
mlieka a po veľmi úspešnej
žatve hlboký prepad nákupných cien rastlin- hovädzom dobytku, ktorý je koncentrovaný
už len na troch farmách. Z jedného turnusu
ných komodít.
Prvým pilierom je rastlinná výroba, naj- vychádza 50 000 brojlerov, čo pri šiestich
mä hustosiate obilniny, olejniny, kukurica na opakovaniach predstavuje 320 000 kusov
zrno aj na siláž, cukrová repa a strukoviny. a 550-600 ton mäsa.
Koncentrácia a špecializácia pri chove
V roku 2016 boli ich úrody v súlade s dlhodobým plánom. „Vlani sme však mali nižšiu hovädzieho dobytka sa prejavuje na intenzite
mieru zisku ako v predchádzajúcom roku. a úžitkovosti. Z voľakedajších 1 650 dojníc,
Hendikepom tohto roka boli nižšie odbytové ktoré ročne dali 4,4 mil. litrov mlieka a praceny: pri obilninách bol medziročný pokles covalo pri nich 100 zamestnancov na deviazhruba 15 percent, pri strukovinách až 30, tich farmách, zostalo len 470 kráv na dvoch
pri kukurici približne 22 percent. V pluse sme farmách, ktoré nadoja 3,75 mil. litrov mlieka
boli iba pri repke. Cenový prepad viac menej ročne. Ich produktivita sa zvýšila asi osemeliminovala vyššia intenzita,“ hodnotí pred- násobne. Na hospodárskom výsledku v roku
2016 sa pokles cien mlieka tiež podpísal, aj
seda PPD Prašice Jozef Urminský.
Druhý pilier tvorí živočíšna výroba – chov keď výpadok okolo 110-tisíc eur čiastočne
dojníc a brojlerov. V nej sa zhodnocuje vlast- vykompenzovala vyššia intenzita produkcie
ná rastlinná produkcia, vytvárajú sa pracov- (medziročne družstvo dodalo do mliekarne
né miesta a brojlery využívajú priestory po o 433 000 litrov mlieka viac). Pomohol aj štát,
The sharerholders` farming in the agricultural cooperative Prašice has for many years adopted the
strategy standing on several pillars. In such a way the company could keep its economic stability even
in tough situations which came in the year 2016 - low prices for milk in the first half of that year, and
then a rich crop harvest was challenged by a sink in prices in crop commodities. Low selling prices were
a harsh hit – y/y decline in prices for cereals marked 15 %, for legumes even 30 %, for maize 22 %. In
the year 2016 the company survived thanks to a well balanced production structure which has proved as
stable during the last 15 years and helped to achieve a profit even in the worst years.

prispeli aj ostatné stimuly. Tretím pilierom
hospodárenia je pomocná výroba, presnejšie
výroba kŕmnych zmesí, skladovanie a sušenie. Ročná produkcia zhruba 9 500 ton kŕmnych zmesí predstavuje ročný objem tržieb
asi dva milióny eur. „Keď to všetko zhrnieme,
môžeme povedať, že nás v roku 2016 podržala vyvážená štruktúra výroby, ktorú máme posledných 15 rokov. Tá nám pomohla
aj k dosiahnutej miere zisku,“ hodnotí Jozef
Urminský.
Systematické a strategické uvažovanie,
ktoré je na úrovni podniku rokmi overené,
Jozefovi Urminskému stále chýba na vyššej úrovni: „Úroveň systémovej podpory je
na Slovensku naďalej nedostatočná, a to
zhoršuje postavenie farmára, producenta.
Potrebujeme stabilitu. Ako si má podnik nastaviť svoju stratégiu s výhľadom 5-10 rokov
dopredu? Pred štyrmi rokmi vláda schválila
stratégiu rozvoja poľnohospodárstva do roku 2020, kde boli stanovené ciele potravinovej bezpečnosti v nosných komoditách.
S odstupom času vidíme, že sa tieto ciele
vôbec neplnia. Práve naopak, záporné saldo
zahraničného obchodu sa medziročne zvýšilo o 300 mil. eur. To znamená, že kupujeme
prácu zahraničných pracovníkov.“
Aj spôsob podpory by mal byť podľa predsedu diferencovaný v závislosti od vytvorenej
pridanej hodnoty na pracovníka. „Ak máme
podnik, ktorý má silnú rastlinnú, živočíšnu
a adekvátnu pomocnú výrobu, a dostane formou rôznych podpôr na jedného pracovníka
cca 11 000 eur, musí vyprodukovať minimálne 18 až 20 000 eur pridanej hodnoty. Avšak

Brojlery sú už pripravené na predaj.

máme podniky, ktoré dosahujú podporu na
pracovníka okolo 18 – 35 000 eur, pritom
produkujú minimum pridanej hodnoty. Som
presvedčený, že opatrenia sú nastavené zle.
Je potrebné nájsť si vlastnú slovenskú cestu, ktorá bude obsahovať aj spracovateľský
priemysel, vyjasnené vzťahy v dodávateľskom reťazci a aj spoločné hľadanie východísk tak s ministerstvom a vládou, ako aj medzi nami, poľnohospodármi. Politikárčenie
nikdy nepomohlo rozvoju a stabilite.“

KONTAKT
PPD Prašice
Májová 65
956 21 Jacovce
Predseda družstva:
Ing. Jozef Urminský
Tel.: +421/ 38/ 5361 333
e-mail: sekretariat@ppdprasice.sk
Jalovičky si nový voľný výbeh obľúbili, môžu ho využívať, kedy chcú.
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Na Farme Východná
majú dojnice vlastný hotel
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet zamestnancov / Employees
Ročná dojivosť na kravu / Annual Milk Yield per Cow

1 511 ha
46
8 344 kg

M

rok po sebe vyhodnotená ako najlepší chovateľ dojníc na Liptove, pričom v roku 2016
dojivosť dosiahla 8 344 kg mlieka na dojnicu
za rok, čo bolo ďalšie zlepšenie výsledkov.
Na tom má zásluhu viacročná systematická práca, čo najlepšia kvalita krmiva, čistota a vytváranie pohodlia pre zvieratá. Svoju
úlohu zohráva správne nastavenie všetkých
procesov v každodennom režime starostlivosti, dojenia, čistenia maštalí. Nie náhodou
je nad maštaľou nápis: „Hotel spokojných
kráv.“
Aby všetky procesy bežali tak, ako majú, je dôležité mať na to správnych ľudí.
„Všímame si prácu zamestnancov. Rozlúčili sme sa
s tými, ktorí nechceli dodržiavať stanovené pravidlá.
Prácu nám veľmi sťažuje to,
že je dosť ťažké nájsť zodpovedných ľudí do živočíšnej výroby,“ hovorí Ľubomír
Kružliak, člen predstavenstva a zástupca majiteľa na
Slovensku.
Krízová situácia s cenami mlieka však vo VýchodMlieko, syry a bylinky z takéhoto prostredia sú výnimočné.
nej nepocítili tak veľmi. Bio
lieko, syry, bylinky aj drobné ovocie
z Farmy Východná, p.d., nesú v sebe
výnimočnú chuť a vôňu horských lúk
a čistého vzduchu. Ako máloktorý poľnohospodársky podnik na Slovensku hospodári
v prostredí národného parku, kde je najbližší
komín vzdialený 25 km vo Svite a z druhej
strany 50 km v Ružomberku. Aj preto je tu
poľnohospodárska produkcia zameraná tak,
aby tieto jedinečné podmienky čo najlepšie
využila.

The entire production of the Farm Východná, where the owner is a foreigner, is the organic production.
It includes milk, cheeses, healing herbs for a tea production, together with small fruits. The farm has
a specific location in the National Park and therefore it can profit from the clean environment. Cleanliness,
animal welfare and precise organization of work are the main pillars the company leans on. The milk
produced in this farm is currently exported abroad through the BioTatry company. It is expected that in
the year 2017 organic tea production is going to be launched using local healing herbs. A new type of
product for marketing is the agro tourism – especially there is an intention to bring visitors to the farm
since that is nowadays in a great demand among tourists.
mlieko si drží cenu, keďže
odbyt funguje na základe
ročných kontraktov. „Je
nám ľúto, že trh pre bio
mlieko na Slovensku ešte
nie je rozvinutý, preto ho
zatiaľ vozíme do Talianska
a Nemecka, kde tento trh
neustále rastie. Dúfame, že
postupne sa záujem o bio
výrobky zvýši aj u nás a budeme môcť umiestniť svoje
výrobky aj doma,“ približuje
situáciu Ľ. Kružliak a pokračuje: „Vytvorili sme združenie producentov mlieka BioTatry. Je nás v ňom sedem
fariem a niekoľko partnerov,
Každý rok farma predá aj čoraz viac syrov z vlastnej mliekarne.
a ako združenie dokážeme
Odkedy je farma v rukách zahraničného predať mlieko za také ceny, ktoré podržia
majiteľa, ktorým sú dve anglické rodiny, je ekonomiku. Hoci sme chod združenia museli
celá jej produkcia ekologická, s bio certifikát- financovať sami, bez dotácií, teraz je to už
mi na všetky výrobky. Zároveň bola už tretí stabilizované a je to pre všetkých výhodné.“

V takomto „hoteli“ majú dojnice dostatok priestoru,
svetla aj vzduchu.

Každý rok farma predá aj čoraz viac syrov z vlastnej mliekarne. Aj keď je ich cena
vyššia, zákazníci oceňujú ich kvalitu aj nefalšovanú chuť, ktorú zaručuje neupravované
horské mlieko, v ktorom zostáva všetko, čo
v ňom má byť.
Aj pri pestovaní liečivých rastlín majú
vo Východnej zaujímavé výsledky. Po niekoľkých rokoch testovania sa počet pestovaných druhov ustálil na 50 a postupy boli
nastavené podľa požiadaviek zahraničných
odberateľov, ktorí z nich vyrábajú čaje. Vo
Východnej však nechcú predávať len surovinu, veď pridanú hodnotu zabezpečí spracovanie a predaj. Preto zakúpili novú technológiu na sušenie, spracovanie a balenie
a koncom roka 2017 už budú mať na trhu
vlastné biočaje.
Ďalším krokom v diverzifikácii, o ktorú sa
majitelia farmy snažia, je nový projekt agroturizmu. Rozbehli ho vlani a už v prvom roku
prišlo na prehliadku farmy 500 návštevníkov.
Koncom leta 2017 ich bolo až 2 500. „Najprv sme skúšali, či o prehliadky farmy bude
vôbec záujem. Výsledok nás prijemne prekvapil. Program je nastavený hlavne pre deti,
ale obyčajne väčší zážitok si odnášajú rodičia. Chodia sem aj školské výlety, pre ktoré
pripravujeme animačné programy. Máme
z toho veľkú radosť, preto sa stále snažíme
ísť ďalej a hľadať, ako by sme ľudí zaujali,“
rozpráva Ľ. Kružliak a s nadšením opisuje,
ako deti skáču do sena, pripravujú podľa tajného receptu krmivo pre jahniatka alebo ako
sa čudujú, že živá krava je taká veľká. Okrem
zábavy sa návštevníci dostanú aj na reálnu
fungujúcu farmu, kde vidia kŕmenie, dojenie alebo čerstvo narodené teliatko. Možno
sa medzi týmito malými návštevníkmi nájdu
v budúcnosti ľudia, ktorí v sebe práve tu objavili lásku k poľnohospodárstvu.

KONTAKT
Farma Východná, p.d.
032 32 Východná 465
Predseda: Peter Pelach
Tel.: +421/ 44/ 5295 245,
+421/ 911/ 407 497
e-mail:sekretariat@farmavychodna.sk
www.farmavychodna.sk
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„Konzervatizmus“ v Agro Hosťovce
zachraňuje živočíšnu výrobu
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet zamestnancov / Employees
Pridaná hodnota / Added Value
Zisk po zdanení / Net Profit

M

áloktorý poľnohospodársky podnik
sa môže „pochváliť“ takými pestrými geografickými podmienkami ako
Agro Hosťovce v Zlatomoraveckom okrese.
Jeho chotár má tvar rožka dlhého desiatky
kilometrov. Najnižší bod sa nachádza v nadmorskej výške 120 metrov, najvyšší – v 580
metroch. Takýto 460-metrový rozdiel nenájdeme ani v mnohých podnikoch pod tatranskými štítmi. V Hosťovciach takmer všetky
plochy sú svahovité s výnimkou 200 hektárov pri rieke Žitava.
Kedysi tu hospodárilo zlúčené JRD ČSSP
Tríbeč Hosťovce. V auguste 1994 založená
s.r.o. sa musela postupne vyrovnávať s podmienkami trhového hospodárstva, ale aj
s dedičstvom z minulosti.
Novovzniknutá spoločnosť dostala do
vienka pôdu v ôsmych katastroch. A k tomu
osem hospodárskych dvorov, na ktorých sa
chovali ošípané, norky, hovädzí dobytok, ovce. To bolo z dlhodobého hľadiska neudržateľné, musela nastúpiť špecializácia. Aj preto
sa s ovcami rozlúčili pred štyrmi rokmi. V súčasnosti je v Hosťovciach sústredená rastlinná výroba a mechanizácia. V Mankovciach
sú zase sklady. Celá živočíšna výroba, čiže
550 kusov čierneho a červeného holštajnského dobytka, z toho 300 kráv, je v Chyzerovciach. Ročne farma vyprodukuje 2,5 milióna litrov mlieka, ktoré spôsobuje podniku
nemalé starosti. V dôsledku mliečnej krízy
– stratu 200-tisíc eur ročne.
„V našich podmienkach je hranicou rentability suma 34 centov za liter“, upresňuje jeden z troch konateľov Ing. Pavel Mozdík. Pri

je repka olejnatá a na 80 ha lucerna. Zvyšok
tvoria trvalé trávne porasty. „Posledné tri ro2 500 ha
ky hodnotíme ako úrodné. Pri pšenici sme
40
dosiahli maximálnu úrodu 6,5 tony z hektára,
v tomto roku však len 5,6 tony, pod čo sa
474 664 eur
podpísalo počasie. Jačmeň sypal vlani 6,3
1 689 eur
tony z hektára, ale tento rok iba 4,1 tony. Pri
repke z vlaňajších 3,9 tony klesli na 3,5 tony.
Kukuričné
maximum
zaznamenali vlani, a to
11 ton z hektára, minimum bolo v tomto roku
– 4,3 tony.
Hoci rastlinná výroba v prvom rade slúži
na vykrytie potrieb živočíšnej, darí sa časť
z nej aj odpredať, čo
drží podnik v čiernych
číslach. To umožnilo
v uplynulých rokoch aspoň posilniť ťahovú silu
traktorov a rozšíriť park
závesného zariadenia.
Pred dvoma rokmi doplnili flotilu kombajnov
o dva John Deere 670.
Ďalšia investícia išla do
sušiarne, ktorá ukončila
ich závislosť od iných
Dvaja z konateľov Ing. Pavel Mozdík (vľavo) a Ing. Štefan Kukučka.
pri spracovaní obilnín.
nákupnej cene 30 centov sa, samozrejme, Pomohla aj modernizácia triedičky, čo veľmi
aj tu museli pýtať sami seba, či má vôbec zjednodušilo manipuláciu. Š. Kukučka verí,
zmysel chovať kravy. Niekedy je však, na- že sa im podarí dokúpiť ešte postrekovač
šťastie, sedliacky rozum silnejší ako ekono- aj zariadenie na spracovanie slamy. Všetko
mické prepočty. Avizované nákupné ceny na totiž speje k čoraz väčšej automatizácii, a to
september 2017 ukazujú maličké svetielko najmä pre nedostatok pracovníkov. „Asi buv čiernom tuneli... Samozrejme, je neustále deme musieť zamestnávať v budúcnosti aj
potrebné zlepšovať parametre mliečnej úžit- ľudí zo zahraničia,“ zamýšľa sa P. Mozdík.
kovosti aj reprodukcie. V súčasnosti sa priemerná denná úžitkovosť na farme približuje
k hranici 9 100 litrov. To síce nezaraďuje podnik do prvej desiatky TOP mliečnych podnikov, ale z hľadiska efektívnosti ide o slušný
výsledok, ku ktorému treba pripočítať aj

Agro Hosťovce, Ltd farming includes both crop and livestock farming – all that is done despite rather
complicated geomorfological conditions. They have a herd of 550 heads of beef cattle; of it 500 are dairy
cows. The company produces 2.5 million litres of milk annually and the average annual yield is approx.
9 100 litres per cow per annum. In the future, the company has plans to implement full production
automation in order to increase profit-cost-ratio, at the same time, this solution would tackle the problem
with the missing work force.

Dvoma muzeálnymi miagačmi z NDR Fortschritt E 303
dodnes kosia svahovité lúky, ktoré moderné stroje
nezvládajú.
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kvalitu nadojeného mlieka.„Mnohé podniky
zlikvidovali živočíšnu výrobu a zbavili sa tak
dlhodobého ekonomického bremena. Viacerí
z tých, ktorí sa zbavili napríklad ošípaných,
by ich dnes radi znovu chovali. Lenže technológia, maštale a aj ľudia sú v nenávratne
a oni musia na svoje polia zháňať organické
hnojová, kde sa dá, lebo tie priemyselné nie
sú všeliekom. Živočíšna a rastlinná výroba by
mali tvoriť uzavretý okruh. Tomu podriaďujeme aj našu rastlinnú výrobu, my sme v tomto smere konzervatívci“, zdôrazňuje konateľ
Štefan Kukučka.
Na ploche 700 ha pestujú v Hosťovciach
pšenicu, na 250 ha sladovnícky aj ozimný
jačmeň, 500 ha zaberá kukurica pre potreby živočíšnej výroby aj na zrno, na 400 ha

Nová sušiareň zaručuje sebestačnosť pri spracovaní
obilnín.

KONTAKT
AGRO Hosťovce, s.r.o.
951 91 Hosťovce č. 1
Konatelia: Ing. Pavel Mozdík,
Eduard Huňady, Ing. Štefan Kukučka
info@agrohos.sk
Tel.: +421/ 37/ 6345 207
Fax: +421/ 37 6345 210

Exotická vôňa prichádzala z Hucína
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet zamestnancov / Employees
Zisk po zdanení / Net Profit

A

nna Švecová vedie spoločnosť PM
krátko. V poľnohospodárskej reči by
sme hovorili o troch žatvách. To však
neznamená, že tamojšie lúky a polia nepozná. Gemerskú spoločnosť založil a viedol
jej otec. Od štrnástich rokov vypomáhala pri
rastlinnej výrobe, ale nestránila sa ani zvierat.
Dnes sama rozhoduje o osevnom postupe či
o personálnych otázkach.
Experimentovanie v skladbe plodín sa
prejavilo počas leta. Hospodársky dvor
v Hucíne voňal ako ázijské trhovisko. Ľudia
so záľubou vo varení veľmi rýchlo dešifrovali,
že za zvláštnou arómou je rasca. Vo veľkých
vakoch skončila úroda z piatich hektárov.

3 500 ha
55
19 594 eur

šej obilnine pomohol biokal z bioplynových
staníc, ktorým pohnojili polia. Do bioplynky
vlani získali aj kurací trus. Znamenal vyšší
obsah dusíka, ktorý sa následne dostal aj do
pôdy. Bežne používajú na výrobu elektrickej energie siláž z kukurice alebo ciroku. Na
približne šesť týždňov zastúpi produkciu zo
silážnych jám amarantus. Tento rok je osiaty na 300 hektároch. Pred dvoma rokmi bol
len v testovaní a jeho výmery boli tri hektáre.
V budúcom roku pribudne v skladbe plodín
ostropestrec mariánsky.
V okrese Revúca, kde PM hospodári, je
vôbec najvyššia nezamestnanosť na Slovensku. Anna Švecová to však nevidí ako výho-

Anna Švecová has been leading the PM Tisovec company only for a short time. But it does not
mean that she does not know fields and meadows there. It was her father who established the Gemer
Company. And he led the first steps of the company made in agriculture sector. There is a novelty in
the rotation-of-crops scheme that has appeared recently in PM Tisovec company, and that is carawayseeds. Slovak processor of spices as well as farmers from Tisovec are happy about it. But wheat yields
do not make farmers happy. If they get five tons per hectare, they say it was a very good year. PM Tisovec
company is also electric energy producer. For that production they use maize silage or sorghum silage.
For about six weeks amaranthus stands for the production from silage pits. This year amaranthus was
seeded in 300 hectares. In the next year sylibum marianum will be added into the crops structure.
Pozberal ju kombajn a vymlátil toľko, že zabezpečila zisk. Spokojný bol slovenský spracovateľ korenín, aj tamojší hospodári.
Menej ich tešia výsledky pri pestovaní
pšenice. Ak získajú päť ton z hektára, hovoria o veľmi dobrom roku. Nízke úrody nekompenzuje ani kvalita. Nie vždy sa podarí
dopestovať obilninu vhodnú pre mlynský
priemysel. V minulom roku boli úrody dobré,
ale parametre vhodné len na kŕmne účely.
Tento rok presne opačne. Polovica z chlebovej obilniny dosiahla najvyššiu kvalitatívnu
triedu E.
Anna Švecová si myslí, že najpočetnej-

du. Kvalitní ľudia, ktorí by mali vzťah k práci, k zvieratám alebo k strojom sa podľa jej
slov hľadajú aj tak veľmi ťažko. Dôkazom je
situácia okolo ich agronóma, ktorá pretrváva v Hucíne už niekoľko rokov. „Pravdepodobne vyžadujem prístup, ktorý nie je bežný v iných spoločnostiach. Okrem dobrých
výsledkov na poli to musí byť aj dôsledná
evidencia. Práve to býva kameň úrazu. Keď
sa pozriem na evidenciu agronómov, ktorí
tu pracovali pred tridsiatimi rokmi, v tom bol
neuveriteľný poriadok. Vtedajší agronómovia
pritom nemali počítačové programy alebo
pomoc v podobe GPS systémov. Po súčas-

Anna Švecová v poraste amarantu.

ných agronómoch som evidenciu vždy dorábala sama,“ hovorí Anna Švecová.
Krehká blondínka pripomína, že nástupný plat agronóma pritom dosahuje 1 300
eur a strop pri výplate neexistuje. V regióne
s viac ako dvadsaťpercentnou nezamestnanosťou ide o slušnú motiváciu. „Osvedčil sa
mi chlap z dediny. Gazda s logickým myslením, ktorý si váži stroje. V podstate pôsobí
ako agronóm. Kontroluje kvalitu a keď niekto
povie, že sa niečo nedá, tak mu ukáže, ako to
spraviť. Evidenciu si, žiaľ, stále robím sama,“
vraví Anna Švecová, ktorá je však spokojná,
že pracuje s niekým, na koho sa môže spoľahnúť.
Tak vníma aj svojho brata, ktorý síce nepracuje priamo vo firme, ale veľa im pomáha.
Má na starosti obchod s drevom, ktorému
sa spoločnosť venuje najmä v zimných mesiacoch. „Momentálne veľa komunikuje so
zahraničím ohľadne dovozu nových technológií. Máme záujem vytvoriť pri bioplynových
staniciach zariadenie, ktoré bude ďalším
stabilizačným prvkom nášho hospodárenia,“
prezrádza Anna Švecová.

KONTAKT
P M, s.r.o., odštepný závod Hucín
VKK Hospodársky dvor
049 13 Hucín
Vedúca: Anna Švecová
Tel.: +421/ 58/ 4882 015
e-mail: info@pmtisovec.sk
www.pmtisovec.sk
Silážovanie kukurice.
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OMV Diesel Plus

Motorová nafta pre
poľnohospodárov

OMV Commercial

3
3
3
3
3

rakúske vysokokvalitné palivo s aditívami zvyšujúcimi výkon
nižšia spotreba paliva
nižšie emisie
predĺženie životnosti motora
protipenový efekt

Ďalšie výhody spolupráce s OMV:
3 flexibilná logistika
3 priaznivé platobné podmienky
3 zákaznícke centrum
Ak máte záujem o cenovú ponuku, kontaktujte, prosím, naše zákaznícke centrum.
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 (0) 850 166 668
info.zakaznicke-centrum.sk@omv.com

Food Farm nadviazal značkou vína
Golguz na tradíciu F. Fussmanna
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet zamestnancov / Employees
Produkcia mlieka/ Milk Production

F

ood Farm Hlohovec je modernou diverzifikovanou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na pestovanie poľnohospodárskych plodín, chov mliekového typu dobytka
vrátane šľachtiteľského chovu a na špecializovanú rastlinnú výrobu – pestovanie hrozna
a dorábanie vína vrátane finalizácie. Hospodári v lokalitách okolo Hlohovca. V Leopoldove je stredisko rastlinnej výroby, v Dolnom
Trhovišti rastlinná i živočíšna výroba a stredisko mechanizácie, za obcou Bojničky na
Pannonii sa sústreďuje špecializovaná rastlinná výroba – vinárske hospodárstvo.
Základom hospodárenia firmy sú hustosiate obilniny a olejniny, časť pôdy zaberajú
aj viacročné krmoviny pre potreby živočíšnej výroby a ešte kukurica a cukrová repa.
Vlaňajšok patril z pohľadu rastlinnej výroby k rokom s rekordnými úrodami – najmä
obilnín. Najväčšiu plochu až 1 010 hektárov
zaberala ozimná pšenica, ktorá sypala 6,89
tony z hektára. „Darilo sa aj jarnej pšenici či
kukurici na zrno. A hoci sme pocítili nižšie
ceny najmä obilnín, dobrú ekonomickú bilanciu zabezpečil veľký objem úrod, čo sčasti
vykrylo aj straty v iných divíziách,“ informuje
riaditeľ spoločnosti Vladimír Mosný.
Nízke ceny sa snažia v spoločnosti kompenzovať aj nižšími nákladmi napríklad pri
mechanizácii. „Moderný výkonný pásový
traktor a podryvák so šírkou 7 metrov a hĺbkou 30 centimetrov dnes dokáže efektívne
obhospodáriť veľké rozlohy. Použitie tejto
mechanizácie šetrí i vlahu v pôde a zároveň znižuje počty pracovných úkonov. Náš

vybudovali viacero produktových radov vín
– klasik, veselé vína, edícia Cuvée Pannonia
2 988 ha
a ľadové vína. Produkcia je distribuovaná
najmä v segmente horeca.
113
Dorábanie kvalitných vín nezostalo bez
5, 34 mil. kg
odozvy. V roku 2015 sa Golguz stalo Vinárstvom roka, ich Cabernet Sauvignon Rosé
2015 získal hneď tri ceny: stalo sa vínom roka 2015, dostal ocenenie na
španielskej súťaži Bacchuhs
Madrid a na Finger Lakes
International Wine Competition získal dokonca dve zlaté
medaily. „Vinárstvo sa v roku 2016 stalo opakovanie
najúspešnejšou produktovou firmou v rámci Národného salóna vín, do ktorého sa
dostalo deväť vín so značkou Golguz,“ teší sa riaditeľ
Miloš Holík. Inak bol vlaňajšok z hľadiska dorábania suroviny historicky najslabším.
Dlho si hlohovskí vinári budú
pamätať prelom apríla a máVýkonný riaditeľ spoločnosti Food Farm Vladimír Mosný na oslavách
ja 2016, keď v dolinkách hlovinárstva Golguz spolu s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou. hovských honov klesla teplota až na -5°C. Zásahy a in25 centov z liter, čo bolo ešte menej než tervencie nepomohli, vinári prišli o polovicu
v predchádzajúcom roku.
úrody. Z priemeru každoročnej produkcie vyNajdynamickejšie sa rozvíjajúcou divíziou padlo zhruba 700 ton hrozna, čo sa v mínuse
spoločnosti je vinárske hospodárstvo fun- tržieb prejavilo 300-tisíc eurami. Na celkovú
gujúce od roku 2007 pod značkou Golguz. produkciu vína to však vplyv nemalo, keďže
Vinice zaberajú 205 hektárov a pestovanie vinárstvo spracováva tretinu svojej produkhrozna má v tejto lokalite mnohoročnú tra- cie, zvyšok predáva iným spracovateľom.
Ekonomická situácia spoločnosti Food
díciu, ktorú popularizoval a úspešne rozšíril
známy slovinský obchodník s vínom a pes- Farm je stabilizovaná, do budúcna tamojší
tovateľ Ferdinand Fussmann. Vinárstvo Gol- poľnohospodári chcú rozširovať obhospodaguz v lokalite Pannonia nadväzuje na túto rovanú pôdu vo vlastníctve firmy a zvýrazniť
tradíciu rovnako úspešne. Dorábajú tu najmä expanziu značky Golguz v segmente horeca.
burgundské odrody vína – rulandské biele, chardonnay, rulandské modré a ďalšie,
ročne spolu zhruba 200-tisíc fliaš. Postupne

Food Farm company in Hlohovec has specialized in cereals and oil plants growing using a dense
planting techniques, on dairy cows breeding including selection breeding and also in specialized crop
production –growing grapes and making wines. Among other crops it is maize, sugar beet, and making
fodder for the livestock production. The year 2016 was a year of a yield record for cereals harvest. The
Food Farm supplied 5.2 million kilograms of cereals for the processing sector. But financial effect of that
was badly marked by low purchase prices. The most prosperous and rapidly developing section of the
company is the Golguz division which started its grapes growing and wine making in 2007. And it was
just the grape and wine production which, in 2016 over again, won the best product producer awards
in the Slovak National Collection of Wines (Wine Salon) as nine Golguz wines brand were selected to the
official annually updated collection.
moderný stroj dokáže jedným prechodom
pripraviť pôdu i zasiať požadovanú komoditu. Aj takto znižujeme náklady na energiu
i pracovnú silu,“ hovorí riaditeľ farmy Daniel
Antalík.
Živočíšna výroba je v spoločnosti zameraná na výrobu mlieka holštajnským
čiernostrakatým dobytkom v uzatvorenom
obrate stáda. Od ukazovateľov dojivosti
a nákupnej ceny mlieka sa odráža aj ekonomická bilancia tohto odvetvia. Z 1 072 kusov
dobytka bolo 513 dojníc, ktoré odpredali 5,2
milióna kilogramov mlieka. Výborný stav dobytka a vysoká dojivosť mlieka kvality Q však
nemali vplyv na nízku nákupnú cenu mlieka

Riaditeľ vinárstva Golguz Miloš Holík (vpravo)
a technológovia výroby Eva Slížová a Marek Kovár.

Daniel Antalík, riaditeľ farmy, zdôrazňuje význam
starostlivosti o dobytok.

KONTAKT
FOOD FARM, s.r.o.
Dukelská 21
920 14 Hlohovec
Výkonný riaditeľ: Vladimír Mosný
Riaditeľ vinárstva Golguz:
Miloš Holík
Tel.: +421/ 905/ 876 584
obchod@foodfarm.sk
www.foodfarm.sk; www.golguz.sk
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Chuť pracovať v Ludrovej vítajú
Výmera poľnohospodárskej pôdy / Farm Size
Počet zamestnancov / Employees

1 670 ha
95

S

voje malé jubileum oslavuje tento rok
Poľnohospodárske družstvo Ludrová.
Už 45-rokov hospodári v katastroch
troch obcí, na dohľad od priemyselného Ružomberku. Rozširovanie neďalekých papierní a rozvoj turistického ruchu postavili manažment družstva pred otázku, nad ktorou
sa zmýšľajú čoraz častejšie. „Prvý rok sme
začali pociťovať nedostatok ľudí,“ vysvetľuje
predseda tamojšieho družstva Miroslav Štefček.
Ludrovskí hospodári si kolegov dôkladne
vyberajú. Traktor alebo dojáreň v statisícoch
eur zveria len kvalifikovaným a zodpovedným zamestnancom. Lákajú ich podmienkami, ktoré nájdu aj v známych firmách v okolí.
„Dĺžka pracovného času, sociálne benefity
alebo priemerná mzda sú porovnateľné.
K modernému traktoru ešte stále dokážeme
pracovníka nájsť. Väčším problémom začína
byť nedostatok ľudí do živočíšnej výroby. Situácia zašla až tak ďaleko, že sa zamýšľame
nad využitím agentúrnych zamestnancov,“
hovorí Miroslav Štefček.
Družstvo je vďaka diverzifikovanej výrobe
významným zamestnávateľom. Stabilne poskytuje prácu približne sto ľuďom. Aj vďaka
spolupráci so Strednou odbornou školou
v Liptovskom Mikuláši je priemerný vek pracovníkov 42 rokov.
Medzi služobne najmladších patri aj Branislav Lichner. Dnes dvadsaťpäťročný zootechnik sa k poľnohospodárstvu dostal cez
kone. Majestátne a vznešené zvieratá ho
zaujali natoľko, že na nitrianskej univerzite
vyštudoval odbor hipológia. Cesta k hovädziemu dobytku už nebola dlhá. „Pracujem

zlepšili prúdenie vzduchu v kravíne. Pri 40 až
50-ročných ustajňovacích priestoroch však
ide len o náhradné riešenie. Ideálna by bola nová maštaľ. Taká, aké vidíme v štátoch
so zakorenenou a podporovanou mliekarenskou výrobou. S vysokými stropmi, dobrým
prúdením vzduchu, s pohodlnými a čistými
ležoviskami. Nové prostredie prináša dojniciam pohodu a poľnohospodárovi vysokú
úžitkovosť a dobrý zdravotný stav zvierat.
„Projekt kravína máme už niekoľko rokov na
stole a presne taký čas sa snažíme získať
aj podporu z fondov Európskej únie,“ vraví
predseda družstva.
Pre družstevníkov z Ludrovej ide o strategickú investíciu. Znamenala by posun výroby
mlieka do 21. storočia. I do obdobia, ktoré
charakterizujú najmä extrémy počasia. Na
horúčavy v lete vyše 30 stupňov si už ľudia
zvykli, ale na treskúce mrazy známe z minulosti pozabudli. A keď sa tento rok ukázali
v plnej sile, tamojší poľnohospodári mali čo
robiť, aby mnohé zariadenia udržali v prevádzke aj pri 25 alebo 28-stupňových mrazoch. „Naše zvieratá zvládli situáciu aj vďaka
práci ošetrovateľov dobre. V rastlinnej výro-

Predseda družstva Miroslav Štefček hovorí,
že problémom začína byť nedostatok ľudí
do živočíšnej výroby.

už rok v skúsenom kolektíve, s vyštudovanými ľuďmi a pritom na súčasných technoló
giách,“ pochvaľuje si.
Za obdobie, počas ktorého vníma prácu v podniku, prešlo podľa jeho slov, najvýznamnejšou zmenou kŕmenie. Prejavilo sa
to najmä v úžitkovosti. Denne dokázali dodať
aj 9-tisíc litrov mlieka. Aktuálne leto prinieslo
na Liptov teploty presahujúce 30 stupňov, čo
sa okamžite prejavilo na zníženej dodávke
o približne 500 litrov. Družstvo na situáciu
zareagovalo inštaláciou ventilátorov, ktoré

The agricultural cooperative Ludrová has been celebrating a small jubilee this year. Already 45 year
is farming in the cadastres of three villages not far from the industrial town Ružomberok. Thanks to
diversified production the cooperative is an important job provider. Approximately one hundred of people
found a stable job there. A construction of new cow-house is in the pipeline for the near future. It will be
a strategic investment which could shift the production of milk to 21st century - considering the probably
still more extreme weather condition. Ludrová has got accustomed to heats over 30 degrees Celsius, and
forgot already the cruel freezing periods from the past. But strong frosts in this year showed their power
again, and the farmers had tough times to keep all the facilities and equipment in operation despite -25
or -28 degrees Celsius.

Aj keď v menšom počte, ale k družstvu stále patria
aj ošípané.

be bola veľkým šťastím snehová prikrývka,
ktorá uchránila polia pred vážnejšími škodami. Mierne sa repkou zasýtila lesná zver,
ale výraznejšie škody sme nezaznamenali,“
hodnotí Miroslav Štefček.
Príroda si svoje vypýtala až tesne pred
žatvou. Prudký ľadovec zmlátil časť úrody.
Každý rok je iný. Ak na jeden spomíname ako
na ten s výbornými cenami, inokedy poľnohospodárov potrápi počasie. Čas na úvahy
tu nie je. Dôležitá je súčinnosť pestovania
plodín s chovom zvierat, ktorá zabezpečí
pestrosť výroby a aj v rozkolísaných rokoch
stabilitu. Miroslav Štefček si želá, aby aj
o päť rokov, pri oslave polstoročnice, družstvo hospodárilo na stabilnej výmere pôdy,
s kvalifikovanými zamestnancami a diverzifikovanou výrobou.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
034 71 Ludrová
Predseda: Ing. Miroslav Štefček
Tel.: +421/ 44/ 4322 773
e-mail: predseda@pdludrova.sk
www.pdludrova.sk
Branislav Lichner, dvadsaťpäťročný zootechnik, sa k poľnohospodárstvu dostal cez lásku ku koňom.
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Nerobme z poľnohospodárstva
zakliate odvetvie
Každý rok sa v auguste koná v Nitre známy poľnohospodársky
a potravinársky veľtrh Agrokomplex. Aj aktuálny ročník ukázal, že napriek pretrvávajúcim problémom v odvetví, máme aj
na čom stavať.
Viete, čo spája slovenskú bryndzu, oravský korbáčik, skalický trdelník, stupavské zelé, spišské párky či bratislavský rožok? Ak ste
odpovedali, že ide o tradičné slovenské špeciality chránené európskou legislatívou, tipujete správne. Aj tieto kvalitné výrobky dokazujú, že situácia v našom potravinárstve a poľnohospodárstve
zďaleka nie je iba taká čierna, ako občas počuť.
To, samozrejme, neznamená, že problémy neexistujú. V slovenskom poľnohospodárstve dnes pracuje len zlomok ľudí oproti minulosti, chýbajú mladí farmári, veľký nepomer dlhodobo panuje pri
vývoze surovín a dovoze finálnych produktov.
Azda najkoncentrovanejší obraz o situácii v odvetví poskytuje
aj veľtrh Agrokomplex, ktorého 44. ročník sa uskutočnil v Nitre aj
tento rok. Pravidelne sa na ňom zúčastňujem na diskusiách a som
veľmi rád, že tohto roku som počul menej nárekov a viac nápadov, ako situáciu zlepšiť. Pomôcť v tom výrazne môžu aj európske
prostriedky.
Tradície s inováciami
Na roky 2014 až 2020 z nich môže Slovensko čerpať viac ako tri
miliardy eur na priame platby farmárom, vyše 1,5 miliardy eur je určených na rozvoj vidieka a ďalšie financie možno získať aj na trhové opatrenia a programy ako ovocie a mlieko do škôl. V súčasnosti
sú celkové európske dotácie pre Slovensko v poľnohospodárstve
nad priemerom EÚ.
Agrokomplex ukázal, že nielen slovenské špeciality robia dobré
meno nášmu potravinárstvu a poľnohospodárstvu. Z popola vstáva slovenské zeleninárstvo. Z takmer čistého dovozcu paradajok
sme sa za niekoľko rokov stali ich úspešnými pestovateľmi. Dnes
už 70 percent paradajok na pultoch obchodných reťazcov je produkcia zo Slovenska.
Dobré výrobky ponúka aj spracovanie mlieka. Okrem tradičných
mliekarenských podnikov ponuku obohacujú aj regionálni výrobcovia. Pozitívne príklady sú aj v ovocinárstve. Čoraz väčšmi sa darí
aj našim vínam, ktoré získavajú ocenenia na najlepších veľtrhoch.
Moderné vinárstva postavili svoju existenciu na príbehu cesty vína
za spotrebiteľom. Šetrné spracovanie, atraktívny obal a moderné
marketingové postupy urobili z nášho vína vyhľadávaný artikel,
ktorý ovládol domáci trh a pomaly sa dostáva až do hotelov vo
vzdialenej Číne.
Máme aj progresívnych farmárov, ktorí sa naučili skĺbiť tradičné
poľnohospodárske postupy s agroturistikou či s inováciami v ob-

Diskusné okrúhle stoly, ktoré organizovalo Zastúpenie
Európskej komisie na Slovensku počas výstavy Agrokomplex
2017, boli medzi návštevníkmi mimoriadne obľúbené.

lasti ekológie. Mnohé dobré myšlienky boli pritom zrealizované
práve s podporou EÚ.
Aj v týchto pozitívnych príkladoch môžeme hľadať inšpiráciu.
Dôležité sú však aj systémové riešenia. Jedným z kľúčových problémov, ktorý kvári naše poľnohospodárstvo, je nízky počet ľudí zamestnaných v sektore. V súčasnosti ich v ňom pracuje len niečo
vyše 50-tisíc. Vytvoreniu nových miest by mohlo pomôcť lepšie
rozdelenie podpôr. Väčšmi by sme sa mali zamerať na odvetvia
náročnejšie na ľudskú prácu, či už je to zeleninárstvo, ovocinárstvo alebo živočíšna výroba.
Viac finálnych výrobkov
Problémom je aj nízka produktivita. Slovensko dostáva z celého
európskeho balíka peňazí na poľnohospodárstvo asi 1,1 percenta,
no vytvorí len 0,6 percenta z celkovej európske produkcie. Efektívnosť i atraktívnosť odvetvia by tak mohol zvýšiť väčší dôraz na
inovatívne projekty prinášajúce nové myšlienky a technológie, ako
aj adresnejšia podpora drobných a mladých farmárov. Z programu rozvoja vidieka môže získať podporu až 600 našich mladých
poľnohospodárov a 330 malých rodinných poľnohospodárskych
podnikov.
Potraviny robia EÚ dobré meno po celom svete, o čom svedčí
aj to, že výrazne viac výrobkov z Európy vyvážame, ako dovážame. Žiaľ, aj v tomto smere Slovensko zaostáva. Hodnota nášho
vývozu je podstatne nižšia ako dovoz. Je to preto, že vyvážame
hlavne základné komodity, najmä obilniny a olejniny, a dovážame
finálne výrobky. V úspešných krajinách je pritom práve spracovateľský priemysel kostrou celého agrorezortu. Na Slovensku sa na
to akoby pozabudlo. Aj to sa však dá zmeniť, ak budeme efektívne
využívať európske prostriedky, podporovať spracovanie výrobkov,
inovácie a tých, čo majú chuť hľadať nové možnosti a nespoliehajú
sa len na priame dotácie.
Máme na viac
Na nové podmienky, ktoré ovplyvňujú sektor, musí reagovať aj EÚ.
Či už je to odchod Veľkej Británie, klimatické zmeny prinášajúce
častejšie výkyvy počasia alebo nové technológie. Aj keď sa ozývajú hlasy, aby sa podpora poľnohospodárstva preniesla na národnú
úroveň, väčšina politikov i bežných ľudí naďalej preferuje spoločnú
európsku poľnohospodársku politiku. Vedia, že farmári pomoc potrebujú a aj od jej úrovne závisí, čo jeme a v akom prostredí žijeme.
Je však jasné, že peňazí nebude viac a musíme ich využívať
efektívnejšie. Potrebné je zjednodušiť administratívu, dať viac voľnosti ľuďom a sústrediť sa na výsledky. Naďalej musíme podporovať mladých a dať väčšiu šancu aj malým. Posilniť musíme pozíciu
farmárov v potravinovom reťazci. Potrebujeme tiež spoločné fondy na krízové situácie, veľkou príležitosťou sú aj nové technológie
a inovácie. Európska komisia bude tlačiť i na otváranie nových trhov. Dobrým príkladom sú Južná Kórea a Japonsko, kde je veľký
dopyt po európskych potravinách.
Aj Slovensko musí efektívnejšie využívať svoje a európske zdroje, zvýšiť produktivitu a nehádzať všetky problémy len na Brusel
a nekvalitné potraviny zo zahraničia. Viac by sme sa mali zamerať
na posilnenie našich produktov, hlavne s vyššou pridanou hodnotou a menej na insitné riešenia typu tabule s percentom slovenských výrobkov v obchodoch.
Slovensko má nepochybne na viac, ako byť len surovinovou základňou. Aj aktuálny ročník Agrokomplexu ukázal, v čom vynikáme
a v čom a ako treba pridať. Ak sa toho budeme držať, prosperovať
z toho bude nielen celé odvetvie, ale aj my všetci.
Dušan Chrenek,
vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Za európske prostriedky
sme toho mohli dokázať viac
Záleží mi na tom, aby sa
poľnohospodársky sektor na
Slovensku dobre rozvíjal. Aby využíval
možnosti, ktoré mu ponúka Európska
únia a aby sme mali na Slovensku
dostatok zdravých, kvalitných
a bezpečných potravín. Týmito
slovami začal rozhovor o budúcnosti
Spoločnej poľnohospodárskej
politiky Európskej únie (SPP EÚ)
Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku.

zaslúžia podporu. Či je to produkcia
potravín, alebo starostlivosť o krajinu.
Teraz ide o to, aká bude výška tejto
podpory. Odchod Veľkej Británie
z Únie nás určite poznačí. V rozpočte
bude menej prostriedkov a bude
snaha ich rozdeliť čo najefektívnejšie.
Európska komisia sa vážne zamýšľa
nad tým, aká bude podpora po roku

Slovenskí poľnohospodári už naplno
diskutujú o SPP po roku 2020. Máte
informácie, aká by mala byť?
Hlavnou témou je zjednodušovanie.
Zhoda je v tom, že súčasná Spoločná
poľnohospodárska politika je
komplikovaná a často ide o veľkú
administratívnu záťaž pre farmárov.
Zjednodušenie musí priniesť nová
legislatíva. Jej úpravy sú prvým
kandidátom na zmenu. Zostať by mali
aj viaceré priority, ktoré poľnohospodári
poznajú už zo súčasnosti – ochrana
životného prostredia, podpora
znevýhodnených oblastí a postupy,
ktoré sú prospešné pre klímu.
Je poľnohospodárstvo
pre Európsku komisiu priorita?
V súčasnosti až 40-percent
rozpočtu Európskej únie smeruje
do poľnohospodárstva. Aj po
roku 2020 bude táto podpora
značná. Samozrejme, sú politici,
ktorí dlhodobo navrhujú, aby bolo
poľnohospodárstvo podporované len
na národnej úrovni. V rámci Európy sú
však vo výraznej menšine. Európska
únia je v oblasti poľnohospodárstva
konkurencieschopná. Viac vyváža,
ako dováža a to je potrebné naďalej
rozvíjať. Žiaľ, situácia na Slovensku
je iná. Samozrejme, najmä ostatné
roky priniesli do Európy aj iné
priority. Napríklad riešenie problémov
s migráciou alebo bezpečnosť.
Ide o krízovú situáciu a na krízu
Európska komisia vždy reaguje.
Aj v rámci poľnohospodárstva. Či
išlo o krízu v súvislosti s mliekom
alebo v ovocinárstve. A ak je na
poľnohospodárstvo v Európskej únii
na sedemročné rozpočtové obdobie
vyčlenených 408 miliárd eur, tak na
bezpečnosť a migráciu je to asi stotina.
Zníži sa podpora pre poľnohospodárstvo z európskych zdrojov?
V EÚ je zhoda v tom, že poľnohospodári
si za to všetko, čo pre nás robia,

2020. Či zostane v takej výške ako
doteraz, alebo sa zníži. Dôležitý je kľúč
prerozdeľovania. Možnosťou je dať viac
voľnosti členským krajinám nastaviť si
svoje priority tak, aby podporovali určité
sektory napríklad prostredníctvom
viazaných platieb.
Na Slovensku dokázala byť
výrazná časť projektových podpôr
určených na sedemročné obdobie
zakontrahovaná za necelý rok. Je
prospešné, aby mali členské krajiny
viac voľnosti?
Som veľmi kritický k tomu, čo sa za
15 – 16 rokov, odkedy Slovensko
čerpá podpory z európskych fondov,
dosiahlo. Prostriedky do nášho
poľnohospodárstva smerovali už
pred vstupom do Európskej únie,
a to v rámci programu SAPARD.
Dnes dostáva Slovensko po spočítaní
priamych podpôr na hektár a podpôr
na rozvoj vidieka tesne nad priemer
celej Európskej únie. Hovoríme pri
porovnaní prepočtu na hektár alebo

na počet obyvateľov. Dokonca pri
prepočte na počet poľnohospodárov
je to vzhľadom na historickú
štruktúru slovenských podnikov
oveľa viac. Slovensko má málo ľudí
v agrosektore a ten dosahuje aj
malú produktivitu. Na podpory pre
slovenské poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka smeruje asi jedno percento
z financií pre všetky krajiny EÚ,
slovenská produkcia je však
len 0,6 percenta. Efektivita
vynaložených prostriedkov
je nízka. Stále máme
problémy so spracovaním.
Základné komodity vyrobíme,
ale dovezieme už hotové
výrobky. Z toho vychádza
nepriaznivá obchodná bilancia
s agrokomoditami. Spracovanie
pritom môže byť výrazne
podporené z fondov EÚ. Na
Slovensku je priestor pre
všetkých. Veľkých, malých, pre
rodinné farmy alebo mladých
farmárov. Každý sa môže
zamerať na niečo iné. Môže si
nájsť ten svoj priestor.
Je téma stropovania priamych
platieb aktuálna? Veľa sa
hovorí o tom, že sa to má
týkať stredných a veľkých
podnikov.
Stropovania by som sa
nebál, pretože môže byť pre
slovenské poľnohospodárstvo
pozitívne. Či nakoniec dôjde k nemu,
alebo nie, rozpočet určený pre
slovenské poľnohospodárstvo zostane
v slovenskom agrorezorte. Otázka
znie, či si finančník, ktorý ovláda
napríklad 10-tisíc hektárov pôdy,
zaslúži takú istú podporu, ako malý
päť hektárový hospodár. Myslím si, že
nie. Ten veľký, ktorý sa zameriava len
na niekoľko plodín, nepotrebuje takú
istú podporu ako ten, čo začína alebo
sa venuje napríklad zeleninárstvu. Je
to o nastavení systému. Aby bral do
úvahy napríklad zamestnanosť veľkých
poľnohospodárskych subjektov. Aby
aj v prípade väčších subjektov neboli
postihnutí stropovaním tí, ktorí majú
aj živočíšnu výrobu alebo špeciálnu
rastlinnú výrobu. Tieto druhy výrob
prinášajú zamestnanosť, ktorá je najmä
v marginálnych oblastiach Slovenska
nesmierne dôležitá. Poľnohospodári,
ktorí však rezignovali na rozvoj vidieka,
potrebujú oveľa menej podpôr. Preto
by ich ekonomiku nemalo prípadné
stropovanie vo výraznej miere zasiahnuť.

Na nechtíkovej plantáži v Plavnici.

V Šárovciach je jedna zo štyroch predajní Farmy Kissovej s ponukou slovenskej
produkcie.

Bez vody by sa nič v tomto roku neurodilo – závlahy zaberajú u Zdenka Černaya až
80 % plôch.

Hlohoveckí družstevníci sa o poľné cesty starajú a poctivo vykášajú pásy medzi
nimi a kultúrnou plodinou, aby sa im do polí nezanášala burina.

Ovocný sad vo Valiciach je zdrojom výborných regionálnych štiav plných vitamínov
pre deti do školy.

Lúky pod Strážovskými vrchmi v Pružine sú plné kvalitnej senáže pre ovce.

Sedliacky spôsob života medzi myjavskými kopanicami, Záhorím a južnou Moravou
s chovom kráv bez trhovej produkcie si Svetlana Iršová pochvaľuje.

Važecké lúky pod tatranskými končiarmi zabezpečujú vysokú kvalitu
kravského mlieka.

najkrajší chotár 2017

69

Podmienky Trnavskej tabule
sú v PD Hlohovec iba snom

Otec a syn, Anton a Stanislav Cebo, sledujú správny chod novej sejačky.

P

redseda Poľnohospodárskeho družstva v Hlohovci Ing. Anton Cebo poskytol členom odbornej komisie súťaže
o Najkrajší chotár hneď základnú informáciu:
„Sme zaradení do Trnavskej tabule, ale podmienky na hospodárenie máme úplne iné.“
A rozhovoril sa o nespravodlivosti, ktorá
jemu aj celému 200-člennému osadenstvu
družstva prekáža. „Hospodárime vo veľmi
členitom teréne. Od najmenšej výšky 137
metrov nad morom po 340 metrov. Nie je to
síce veľký výškový rozdiel, ale nie je to žiadna rovina, je to samý kopec,“ vysvetľoval.
A potom položil otázky, na ktoré vlastne ani
nečakal odpovede: „Kdeže je rovina ako na
Trnavskej tabuli? Ako sa máme porovnávať
s kolegami, ktorí majú na hospodárenie lepšie podmienky, ako my?“
Členitý terén necháva stopu najmä na
technike. Ale siaha aj do družstevnej kasy.
Napriek tomuto hendikepu vidno na poliach
aj vo vinici družstva, že správnu poľnohospodársku prax majú tamojší gazdovia v génoch. Starostlivosť o polia tomu napovedá.
A postarať sa naozaj ukážkovo o takmer
štyri tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy

Vinič sa v okolí Hlohovca pestuje už stáročia. Darí sa Rizlingu, Veltlínu, Mülleru, ba aj
Devínu Chardonay či Rulandskému šedému.
Člen odbornej komisie súťaže Ing. Karol Herian – rodený Hlohovčan – však podotkol, že
kedysi bol Portugal najlepším vínom v Hlohovci. „Aj päť hektárov Portugalu pestujeme,“ dodal predseda družstva. „Zachovali
sme tradíciu, lebo v časti našej vinice sa Portugalu naozaj darí.“
Mak aj 90 percent hrozna odchádza na
spracovanie do susednej Českej republiky.
Vinica a polia nachádzajúce sa vo východnej
oblasti Trnavského kraja tvoria obruč okolo Hlohovca a dotvárajú krajinu, ktorú majú
družstevníci pevne v rukách. A to bez vody,
ktorá v tomto mimoriadne suchom a horúcom roku chýbala. Naučili sa však využívať
také operácie, ktoré umožňujú pôde šetrne
zaobchádzať s vodou.
Pravda, nielen polia presviedčajú o dobrých gazdoch. Udržiavané poľné cesty, pravidelne vykášané pásy medzi cestou a kultúrnym porastom a poriadok na hospodárskych
dvoroch napovedá, že starú ľudovú múdrosť
„Gazdu poznať po dvore a gazdinú po pi-

To work on four and a half thousand hectares of fields, vineyards and orchards on the slopes of
Považský Inovec and Nitrianska Pahorkatina uplands asks special organizing talent of managers if the
company, indeed. Besides the traditional crops like wheat, barley, rape, sugar beet and maize Hlohovec
grows also poppy and tends to vineyards over 300 hectares. The herd of 500 dairy cows is ranking
among the first ten best in Slovakia. A bio gas station closes the rearing cycle and four years already has
been processing waste from the animal production. They have a slaughter –house where they process
pork and partly beef meet. The wide spectrum of agricultural production is supplemented by a machine
production. PNEUSEJ seeders have already found customers all over the Europe.
v katastroch Hlohovca, Pastuchova, Kľačian
a Sasinkova, na to treba nielen odbornosť, ale
najmä gazdovský fortieľ a disciplínu. K tým
štyrom katastrom treba prirátať aj piaty –
Červeník. Tamojšie družstvo so 650 hektármi
je už desiaty rok pod podnikateľskými krídlami PD Hlohovec. A tak obrobiť štyri a pol tisíc
hektárov polí, vinohradov a sadov na úpätí
Považského Inovca a Nitrianskej Pahorkatiny sa bez organizačného talentu manažérov
družstva nezaobíde. Okrem tradičných plodín – pšenica, jačmeň, repka, cukrová repa,
kukurica – pestujú tam aj mak. Spomínané
vinice zaberajú vyše 300 hektárov.
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Bioplynová stanica už vrátila dve tretiny vynaložených
investícií.
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TOP CHOTÁR

tvore“ majú družstevníci v krvi. To ocenila
odborná komisia súťaže o Najkrajší chotár
a pridelila hlohoveckému družstvu pomyselnú zlatú medailu v kategórii veľkých fariem.
Keďže Hlohovčania majú aj bitúnok, ponechali si i ošípané. Spracujú všetko bravčové mäso a časť hovädzieho. Obyvatelia
tohto okresného mesta si už zvykli na ponuku čerstvého mäsa a mäkkých mäsových
výrobkov v družstevnom mäsiarstve. Ba aj
na čerstvé kravské mlieko, ktoré si môžu
načapovať v mliečnom automate. Mliečnu
krízu to v družstve síce nevyrieši, ale nie je
vraj nad spokojnosť ľudí, ktorí ho žiadajú.
Mimochodom, kvalita ich mlieka sa chváli
sama. Hoci nie je finančne docenená. Aj to je
jeden z paradoxov slovenskej mliečnej cesty.
Pritom tamojší chov 500 dojníc je najnovšie
podľa Holštajnskej asociácie na 6. mieste na
Slovensku. Postúpil v rebríčku za rok o dve
miesta dopredu. Chov dojníc uzatvára bioplynová stanica, ktorá už štyri roky spracúva
odpady zo živočíšnej výroby. Z trojmiliónovej
investície – z vlastných zdrojov a z úveru – sa
im dve tretiny už vrátili.
Široké spektrum poľnohospodárskej
výroby dopĺňa strojárska výroba. Tej šéfuje Ing. Cebo mladší – Stanislav. Nejde síce
v otcových stopách, ale zostal verný poľnohospodárstvu. Známe sejačky PNEUSEJ sa
uplatňujú v podstate v celej strednej Európe
– v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, ale sejú aj v Belgicku, Rakúsku, v Anglicku, Poľsku
či v Česku. Až 90 percent výroby putuje do
zahraničia.

Vinohrady aj polia tvoria obruč okolo Hlohovca.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo
Hlohovec
Nitrianska 109
920 12 Hlohovec
Predseda: Ing. Anton Cebo
Tel.: +421/ 33/ 7351 2018 – 19
e-mail: pdhlohovec@pdhlohoovec.sk
pneusej@pneusej.sk
www.pdhlohovec.sk

Vinice vo Veľkej Tŕni sú plné života

Jaroslav Ostrožovič vysvetľuje, kam až siahajú ich vinice.

M

ožno si poviete, že každý vinohrad,
ktorý zarodí, je predsa živý. Lenže
u Ostrožovičovcov vo Veľkej Tŕni
v Tokajskej vinohradníckej oblasti vás presvedčia, že „živý vinohrad“ je dačo celkom
iné. To nie sú vojenské šíky viniča a pod nimi
golfový trávnik alebo iba pooraná pôda, ako
sa zvykne vnímať obrobený vinohrad. „To je
vinohrad, kde pulzuje život,“ vysvetľuje Jaroslav Ostrožovič a dodáva: „V našom vinohrade počas sezóny stále niečo kvitne. Poletujú
motýle a po rokoch sa vrátili aj zajace. Jednoducho – nie je to mŕtva krajina. Chceme,
aby mal vinohrad vysokú biodiverzitu, teda
rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov.“
A zdravie vinohradu sa meria tzv. biodiverzitou. Takže skôr než členovia odbornej
komisie súťaže o Najkrajší chotár vyšli do
terénu, si s kolegom Vladimírom Szatmárym
vysvetlili svoje ponímanie peknej krajiny
a udržiavaní života v nej. Všetko sa odvíja
od úsilia skvalitniť pôdu a dopestovať mimoriadne kvalitné odrody viniča. A že sa to
spoločnosti J&J Ostrožovič darí, potvrdzuje

ich víno kráľov – zlatožltý Tokaj, ovenčený
množstvom medailí z rôznych kútov zemegule aj titulov „šampión“. Keďže kvalita vína
sa rodí vo vinici, venujú svojim 58 hektárom
mimoriadnu pozornosť.
Jaro a Jarka Ostrožovičovci sa doslova
našli v Lednici na Morave, kde obaja študovali na Vysokej škole poľnohospodárskej.
Ona Moraváčka a on Slovák v roku 1990
založili firmu a obrábali pár árov vinohradu.
Netušili, že raz ich preslávi. „V roku 1999 sme
prvýkrát vysadili vinič na väčšej výmere. Na 9
hektároch. Len tie odrody, ktoré je povolené
pestovať v Tokajskej oblasti – Lipovinu, Furmint a Muškát žltý,“ zaspomínal si Jaroslav
Ostrožovič a Vladimír Szatmáry ho doplnil:
„Pôda však predtým bola v katastrofálnom
stave. Plná chemikálií – zvyšky po chemickej
ochrane a chemickom hnojení za totalitného
obdobia. Veď vtedy šlo len o vysoké úrody.
Málokto myslel na to, čo po sebe zanechá.
Doteraz pôde prinavraciame život.“
Ešte ani dnes po viac ako 25 rokoch nie
je taká, akú by ju chceli mať. Plnú života.
Plnú humusu. Slovom, plnú životodarných

J&J Ostrožovič Company in Veľká Tŕň is the biggest firm producing wine in Tokay region. Their golden
noble wine – Tokay – has been prized with medals from all over the world and at various occasion it
was the wine champion. Three Tokai vine varieties – Lipovina, Furmint and Muškát Žltý (Moscato Yellow)
are growing on 58 hectares. Besides Tokay wine, the company produces also other wines. The company
buys grapes from other grapes growers outside the Tokay region. The vineyards farming and also grapes
processing is governed by organic principles, despite of the fact that this company has not registered in
the ecologic farming system. The vineyard´s pest’s protection and nutrition is provided only biologically
and mechanically. Water shortcoming is compensated solely by agronomical steps. As a result, this
company won the title ´The Most Beautiful Farm 2017´ among all companies farming 500 hectares.
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organizmov. Dôkladne si premysleli celý
manažment pôdy a krok za krokom obnovujú v nej biologické procesy. Aby bol vinič
optimálne vyživovaný. Jaroslav Ostrožovič
sa už presvedčil, že ak má vinič prirodzené
prostredie, optimálne výživové vlastnosti, tak
sa dokáže brániť hubovým aj iným chorobám a dá dobrú úrodu. Jednoducho, robia
všetko pre to, aby nebol vinič v strese. Zo
vzduchu, z vody alebo nadmernej úrody. Aby
mal optimálne prostredie a odvďačil sa kvalitnou úrodou, ktorú nezlikvidujú napríklad
škorce, ktoré sú postrachom vinohradníkov.
Preto prídu sokoliari so svojimi dravcami,
ktoré prelietajú ponad vinohrad a poradia si
s kŕdľom škorcov. Ochránia vinohrad. A na
ochranu používajú iba nechemické ochranné
prostriedky. Pokiaľ sa dá, tak biologické alebo mechanické. Aby nič nepoškodilo úrodu.
Vďaka lokalite sa o ňu ani mrazy neobtrú.
Firma nie je zaradená do ekológie, ale
všetky činnosti napovedajú, že ekologické
cítenie aj prax pri pestovaní viniča a jeho

Vladimír Szatmáry tvrdí, že kvalita vína je
priamoúmerná kvalite pôdy vo vinohrade.

spracovaní tu nechýba. A za to, že kultivujú krajinu a prinavracajú prírode jej pôvodné
poslanie, im odborná komisia udelila titul
TOP chotár 2017 v kategórii malých fariem.
Okrem vín z tokajských odrôd mimoriadnej kvality však z vinárstva vychádzajú aj iné
vína. Na ich produkciu hrozno kupujú mimo
Tokajskej oblasti. Snažia sa spracovať všetko, vrátane drobných kôstok v hroznových
bobuliach. Tie premieňajú na olej lisovaný za
studena.
Jaroslav Ostrožovič má ešte veľa plánov. „Robiť podujatie pod názvom Deň vo
vinohrade,“ prezrádza víziu, ktorá by mala
zahŕňať 5 kilometrovú turistickú cestu po vinohrade, aby si návštevník mohol aj oddýchnuť, aj ochutnať kráľovské víno a pokochať
sa pohľadom na prekrásnu krajinu, ktorej
vdýchli život.

KONTAKT
Jaroslav Ostrožovič –
J & J Ostrožovič
Nižná 233
076 82 Veľká Tŕňa
Tel.: +421/ 908/ 996 042
e-mail: marketing@ostrozovic.sk
www.ostrozovic.sk
Vo vinohrade pribudne viac takýchto oddychových miest a Deň vo vinohrade pre milovníkov vína sa stane realitou.
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Papriková plantáž v Želiezovciach
je na Slovensku ojedinelá

T

akmer tri desaťročia uplynuli odvtedy,
čo Ľudovít Kiss začal gazdovať na piatich hektároch rodičovskej pôdy v okolí
Želiezoviec a Šároviec v okrese Levice. Spočiatku to boli najmä rajčiny, ktoré z jeho poľa putovali do konzervárne. Neskôr pribudla
koreňová zelenina a najmä paprika, ktorá je
jeho láskou doteraz. A pribúdali aj hektáre –
až dosiahli súčasných 762 ha. Dnes zelenina
tiež čiastočne putuje do konzervární – v Rakúsku, Česku aj na Slovensku, no najmä do
štyroch vlastných predajní (dve v Želiezovciach a po jednej v Šahách a v Šárovciach).
Za tie roky sa skladba plodín menila podľa záujmu spracovateľov či obchodu. Paprika však stále zaberá dominantné miesto.
Nezainteresovaný divák by pri pohľade na
jeho 60-hektárovú paprikovú plantáž iba lakonicky konštatoval, že miestami je pekná
a miestami nízka. Nemôže vedieť, že sa za
tým skrýva tajomstvo Ľudovíta Kissa. Možno to nazvať aj strategickým gazdovským

manévrom, vďaka ktorému paprika dozrieva
postupne. Farmár tak dokáže lepšie rozložiť ručnú prácu. V tomto roku vysadil vďaka
zamestnancom aj brigádnikom štyri milióny
plánt papriky. Ručne sa bude aj zberať. Postupnosť v dozrievaní si nevyžaduje zvýšené
nároky na nárazovú prácu na poli. A toto pravidlo farmár uplatňuje pri pestovaní všetkých
plodín.
Členov odbornej komisie súťaže o Najkrajší chotár zaujala práve táto stratégia
pestovania. Ľudovít Kiss pritom zdôraznil, že
dôležitá je aj odrodová skladba a objasnil im
svoju stratégiu na príklade zemiakov, ktoré
pestuje na 80-hektárovej výmere. Jednotlivé
odrody tiež dozrievajú tak, aby sa nezvyšovali nároky na ručnú prácu.
Bez vody by však v tomto roku nebolo
zemiakov. Ba ani jahôd, uhoriek, melónov či
rajčín. Ale ani osivovej kukurice, repky, ba ani
pšenice. Ročné náklady na závlahovú vodu
sa šplhajú do 100-tisíc eur a Ľudovít Kiss

The individual farmer from Želiezovce is the biggest vegetable grower in Slovakia. Such exemplar
plantation with green paprika, cucumbers and melons is not seen anywhere else in Slovakia. The
production is sold in his four stores and it is also delivered to can factories for processing in Austria,
Czech Republic and Slovakia. From a former butcher is now a farmer. And he is not only a vegetable
grower. There are 700 ducks, 300 sheep and four horses in his portfolio. An unused former cooperative
farm yard where he placed the animals has changed into an orchard – within two years he has planted
there 700 cherry trees and apricot trees. He planted also 3 500 vineyard rootstocks around the newly
reconstructed family house.

Farma Kissová dáva v sezóne prácu pri zbere plodín až 150 ľuďom. Zväčša Rómom.

V povodí Hrona je kvalitná pôda. Stvorená na
pestovanie zeleniny, vraví Ľudovít Kiss.

konštatuje: „Úradníci síce hovoria, že voda
nič nestojí. To je pravda, ale elektrina, bez
ktorej sa na polia voda z tokov nevytlačí, stojí
majlant. Voda však dáva život plodinám a bez
nej by nebola úroda.“ Na 70 hektároch využíva farmár kvapkovú závlahu. Celkom však
zavlažuje 200 hektárov, aj keď je závlahový
systém vybudovaný na 500 hektároch. Ubíja
ho však, ako väčšinu poľnohospodárov, daň
z pôdy. Tá zhltne ročne ďalších 40-tisíc eur.
Keďže horúčavy a suchá sú čoraz častejším hosťom, rozmýšľa nad pestovaním plodín s dlhším koreňovým systémom. Teraz sa
napríklad naplno venuje melónom. Štepí ich
do tekvice, ktorá má podstatne hlbší koreňový systém. Verí, že jeho úsilie má nádej na
úspech. Skúšobné políčko je priamo v dedine – vlastne v záhrade.
Polia, na ktorých gazduje Ľudovít Kiss, sú
vskutku vizitkou dobrého hospodára. Plodiny
pripomínajú vojenské šíky, v rade od najvyššieho po najnižší. Postupne dozrievajú. Burín
nikde nevidno. A plodinové šíky v desiatich
dvojradoch strieda manipulačný priestor.
Miesto na prenosný postrekovač, ktorý na
každú stranu dodáva z ramien životodarnú
vodu.
Z bývalého mäsiara sa stal farmár. A nielen pestovateľ plodín. Portfólio jeho hospodárenia dopĺňa 700 kačíc, 300 oviec a štyri
koníky. Na nevyužitom bývalom družstevnom hospodárskom dvore, kde našli svoj
domov hospodárske zvieratá, vysadil za dva
roky 700 ovocných stromčekov – čerešne
a marhule. Pribudla aj vinica s 3 500 štepmi
pri zrekonštruovanom rodnom dome. O poliach a starostlivosti o ne hovorí so zápalom
a oči mu pritom svietia radosťou. Veď prečo by aj nie. Napovedajú, že gazduje nielen
s rozumom, ale i so srdcom. A za to si čerstvý šesťdesiatnik vyslúžil striebornú medailu
v súťaži o Najkrajší chotár v kategórii veľkých
fariem (nad 500 ha).

KONTAKT
Farma Kissová Klára
Konateľ: Ľudovít Kiss
Záhradná 13
937 01 Želiezovce
Tel.: +421/ 905/ 473 218
farmakissova@gmail.com
V areáli bývalého družstevného dvora rastie ovocný sad.
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V Plavnici práca ľuďom doslova vonia

S

poločnosť Agrokarpaty, s.r.o., Plavnica
založilo päť spoločníkov v roku 1993
odčlenením sa z pôvodného roľníckeho družstva. Napokon zostali traja – Ing.
Mikuláš Bobuľský, Štefan Vančo a Miroslav
Geryk a do dnes tu investovali nielen svoj
čas, vedomosti a skúsenosti, ale aj finančné
prostriedky na rozvoj podniku v krásnom kraji medzi Pieninami a Magurou v okrese Stará
Ľubovňa. Ich potomkovia sú v súčasnosti
konateľmi spoločnosti. Čisté podhorské oblasti sú priamo predurčené na ekologické
poľnohospodárstvo. Liečivé rastliny, ktorých
pestovanie je tu hlavnou činnosťou, spracúvajú na vyše 300 druhov čaju, masážne oleje,
bylinkové kúpele a vankúšiky. Extrahujú aj
cenné silice na ďalšie farmaceutické výrobky. Najväčší pestovateľ liečivých rastlín na
Slovensku dokáže spracovať takmer celú
svoju produkciu, len malú časť predáva vo
forme sušenej suroviny. Pridaná hodnota,
ktorú navyše podčiarkuje srdečný prístup
a ústretovosť k spotrebiteľovi, tak zostáva
doma, na Slovensku. Zrejme aj vďaka tomu
získala spoločnosť v roku 2017 Cenu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
za najlepšiu produkciu z poľa na stôl.
V okolí troch dvorov v Plavči, Plavnici
a v Šambrone obhospodarujú takmer 350 ha
ornej pôdy, čiastočne prenajímanej. Okrem
liečiviek pestujú aj niektoré koreniny, pšenicu
špaldovú, lucernu a v 31-hektárovom ovocnom sade najmä rakytník, aróniu a čierne ríbezle. Od certifikovaných zberačov vykupujú
divo rastúce a lesné plody. Strojový park nie

jari do jesene ďalších
15 až 20 brigádnikov,
zväčša
dôchodkyne
z okolia.
Všetky výrobky sú
prírodné, bez umelých
chutí, farieb a aróm.
Receptúry jednotlivých
čajových zmesí vytvárajú v spolupráci s poprednými odborníkmi
v oblasti fytoterapie.
Inšpiráciou sú aj ukrajinskí tradiční bylinkári.
Jedným z najvýznamnejších radov čajových
zmesí je Cypriánova
apothéka na rôzne
neduhy. Celú sadu si
„Svoju prácu robíme s láskou, lebo veríme, že príroda je našou najlepšou
môže zákazník kúpiť
lekárňou,“ hovorí Ing. Helena Petrusová.
aj v krásnej darčekoje veľký, no zabezpečuje všetky potrebné vej kazete. Osobitnú pozornosť si zaslúži aj
agrotechnické úkony počas roka. Na suše- čajová séria Elixír s jedinečnými zmesami
nie pozbieraných častí rastlín využívajú teplo bylín, koreňov a ovocia s blahodarnými účinspaľovaním drevných peliet. V Šambrone je kami. Vyhľadávané sú detské čaje, aj zmesi
okrem baliarne s poloautomatickými balič- pre kojace mamičky. Novinkou je darčekové
kami aj hlavný sklad výrobkov. V Plavnici je balenie „Slovak style“ vo folklórnom dizajne
zasa prevádzka na sušenie a homogenizáciu ako voňavý suvenír najmä pre zahraničných
návštevníkov regiónu.
bylinnej zmesi a tiež podniková predajňa.
Agrokarpaty, s.r.o., ponúka najširší sorPráca s bylinami a osobitne zber kvetov či
ich spracovanie a balenie si vyžaduje množ- timent svojich výrobkov vo vlastnej podnistvo ľudskej práce. Spoločnosť je jedným kovej predajni v Plavnici a cez internetový
z najvýznamnejších zamestnávateľov v tejto obchod. Rozvíja spoluprácu s domácimi aj
oblasti. Celoročne zamestnáva 49 ľudí z oko- zahraničnými obchodnými reťazcami a zália, troch živnostníkov a na sezónne práce od sobuje aj sieť lekární a kamenných predajní. Kvalitu svojich bio výrobkov v rámci
obchodných vzťahov garantujú certifikátmi
NATURALIS SK, ale aj EN ISO 22000:2005.
Niekoľko desiatok výrobkov zdobí aj značka kvality SK. No najlepším zrkadlom kvality
práce spoločnosti je okolitá krajina s pestrými kobercami kvetov a bylín, ktoré harmonizujú s prírodou. Optimálnym osevným postupom, prísunom kompostu zapracovaním
rastlinných zvyškov do pôdy a správnymi
agronomickými postupmi zaručujú, že nie je
potrebná aplikácia priemyselných látok. Dosahujú tak kvalitu živej potraviny a jej vyššiu
cenu dokážu zhodnotiť a ponúknuť na prospech človeku. Dokonca v spolupráci s múKombajn na zber kvetov rumančeka na svahu pri hrade Plaveč.
zeom v Červenom kláštore využívajú políčka,
ktoré kedysi obrábal lietajúci mních Cyprián.
„Návštevníci kláštora tak môžu spoznať liečivé bylinky a s nimi sa do našich zmesí dostaThe Agrokarpaty, Ltd. Plavnica company grows medicinal herbs, spice plants, spelt wheat and alfalfa on
350 hectares. They grow also sallow-thorn berries, aronia and blackcurrants on 31 hectares of orchard. They
ne aspoň časť tej mystickej energie,“ hovorí
process their own organic production and wild forest fruits into over 300 tea products, masage oils and relax
Ing. Helena Petrusová, obchodná riaditeľka
pillows. The tea sets such as Cyprians´ apothecary or Elixir helps to consumers to solve their health problems.
spoločnosti. Napokon, veľkú dávku pozitívThey use expert and traditional formules for mixing herbs. The nature is the best healer. The products of
nej energie iste získali z návštevy aj členovia
Agrokarpaty, Ltd. Plavnica requires a great deal of a human work and their quality is highly valuated.
odbornej komisie súťaže o Najkrajší chotár
roka 2017.

KONTAKT
AGROKARPATY, s.r.o., Plavnica
065 45 Plavnica
Konatelia: Ing. Helena Petrusová,
Peter Vančo, Jaroslav Geryk
Tel.: +421/ 52/ 3813 135
Mobil: +421/ 917/ 770 300
e-mail: caj@agrokarpaty.sk
www.agrokarpaty.com
Žienky z okolia zbierajú kvety nechtíka už od skorého rána a v každom počasí.
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V Pružine má aj bryndza srdce

Ť

ažko uveriť tvrdeniu v titulku, ale ak čo
len hodinu pobudnete na salaši Pružina
v okrese Považská Bystrica, nadobudnete dojem, že všetko okolo vás sa usmieva, žiari a spieva. Započúvate sa a zistíte,
že to spiežovce pasúcich sa oviec sa rozliehajú v údolí Strážovských vrchov. Všade
cítiť pozitívnu energiu, vyvierajúcu zo srdca
samostatne hospodáriacej roľníčky Oľgy
Apoleníkovej, ktorá dala dušu a srdce všetkému, čo vychádza spod jej rúk. A tak nielen
ovčie výrobky, nesúce množstvo ocenení,
ale najnovšie aj mak z ručného zberu, maková múka a za studena lisovaný makový olej
s množstvom vápnika pre naše kosti mimoriadne chutia. Labužníci vravia – „spievajú“.
Toto všetko pocítili členovia odbornej komisie súťaže o Najkrajší chotár, ktorí sa najprv
započúvali do rozprávania Oľgy Apoleníkovej
o jej roľníckej ceste a spoznávaní farmárskych tajomstiev.
Dvanásť rokov uplynulo odvtedy, čo sa
farma zaradila do ekologického poľnohospodárstva. Po nežnej revolúcii dostala Oľga
Apoleníková bývalý družstevný hospodársky dvor so stádom kráv do ekonomického
prenájmu. Cenové nožnice sa však neskôr
pri chove dojníc príliš roztvárali. Navyše jej
skrachovaná mliekareň zostala dlžná kopu
peňazí. „V tom čase ma doslova prepadla
myšlienka, ktorá aj rýchlo dozrela. Rozhodla
som sa finalizovať produkciu mlieka,“ zaspomínala si Oľga Apoleníková na začiatky
chovu oviec v roku 2005. „Aby bola farma
úspešná, hľadala som cestu k tomu, ako robiť niečo iné ako ostatní chovatelia. Mojim životným krédom je: nikdy nerob to, čo ostatní.
A keď aj, tak to rob inak,“ priznáva sa roľníčka. V okruhu desiatich kilometrov je vyše
20 salašov, ktoré ponúkajú množstvo ovčích
výrobkov. „To iné bolo zriadenie aj predajne,
kam môžu ľudia prísť a kúpiť si ovčí syr, žinčicu.“ Aby si zákazníci mohli kvalitné výrob-

Iba polhodinové jahniatko si Oľga Apoleníková
zamilovala a s ňou aj celá odborná komisia súťaže
o Najkrajší chotár.

ky kúpiť nielen tak z ruky do ruky od baču,
v obkolesení múch na salaši či nebodaj pri
ceste, ale kultúrne. V predajni na to určenej.
Mimochodom, v Pružine začali ponúkať ako
prví na Slovensku aj nite z ovčieho mlieka.
„Ľahšie sa ťahajú z kravského mlieka. Tie robia všetci. Ale naučili sme sa, verte nebolo to
ľahké, ťahať nite aj z ovčieho mlieka,“ doplnila ďalším príkladom svoj životný postoj, robiť
niečo iné, ako ostatní. Na Považí už v niektorých salašoch nasledovali ich príklad.
V Pružine predávajú iba 100-percentné

ovčie výrobky. Oľga Apoleníková dnes už
ponúka široké portfólio syrov. Spotrebitelia ich chceli po celý rok. Tomu sa na salaši v Pružine prispôsobili a začali kotiť ovce
trikrát do roka. O tisíckusové stádo oviec,
výrobu kŕmnych zmesí pre vlastnú výrobu,
spracovanie ovčieho mlieka aj kvalitnú senáž
z nepoškvrnenej prírody sa stará celkom 17
ľudí.
Ovčiarka, syrárka aj obchodníčka. V osobe Oľgy Apoleníkovej sa stretávajú všetky tri
dôležité činnosti, ktoré sa podpisujú pod kúpený mimoriadne kvalitný ovčí produkt. Kvalitu potvrdzuje niekoľko značiek kvality SK aj
SK GOLD. „Pre mňa je značka kvality veľmi
cenná, pretože prostredníctvom nej učíme
spotrebiteľov, aby rozoznali, čo je slovenské,“ vysvetľuje svoj postoj syrárka a dodáva: „Patriotizmus majú Francúzi, Nemci, Poliaci, Rakúšania ba aj iné národy v krvi. Len
my, Slováci, sme na to naše zanevreli. Som
rada, že môžem prispieť trošku k prebudeniu
hrdosti ľudí na to naše, slovenské.“
Okrem chovu oviec sa najnovšie venuje
pestovaniu bieleho a modrého maku aj jeho
lisovaniu za studena. Napriek tomu, že to prináša veľa starostí, papierovania a prísneho
dodržiavania všetkých nutných operácií, jeho
pestovanie a ručný zber sa v Pružine udomácňuje. Z jedného kilogramu maku získa
200 ml makového oleja, ktorý lieči nielen osteoporózu, ale vraj uľavuje aj boľavým kĺbom
a ozdravuje pokožku.
Príroda, ktorú kultivuje tím Oľgy Apoleníkovej, zdravé lúky aj pasienky, pohodové
ovečky, kvalitná produkcia a vôbec atmosféra na salaši pôsobí výborne na ľudský organizmus. Človek pookreje, naplní ho stretnutie
s ľuďmi, ktorí to, čo robia, nepovažujú za
prácu, ale za poslanie. Odborná komisia súťaže o Najkrajší chotár pridelila salašu Pružina pomyslenú bronzovú medailu v kategórii
malých fariem.

Twelve years has passed since the time her farm was accepted as ecological system of agriculture.
Oľga Apoleníková, the farm owner, offers only 100 per cent sheep products. Cheeses – fresh, matured,
strings from sheep milk, in Slovakia only strings from cow milk are sold because strings are difficult
to draw out from sheep milk. But patience and resolution to produce something new pushed the farm
upwards. A broad portfolio of cheeses is offered to customers all year round. Therefore in Pružina sheep
shed young sheep are born three times a year. 17 employees work there taking care about one thousandpieces stud of sheep, also preparing fodder mixture for the farm production, process sheep milk and
prepare high quality hay. Each of the farm sheep products holds a quality mark SK and GOLD SK.

Pri varení žinčice sa na vrchu vytvorila tzv. urda,
z ktorej vyrábajú tvaroh podobný talianskej ricotte.
Tá je však zkravského mlieka. A vraj je vynikajúci aj
urdový roztierateľný syr. Samozrejme ovčí.

KONTAKT
Oľga Apoleníková, SHR
01 822 Pružina 391
Tel.: +421/ 907/ 794 177
e-mail: salaspruzina@salaspruzina.sk
www.salaspruzina.sk
Kvalitná senáž spod strážovských vrchov je zárukou prvotriedneho ovčieho mlieka aj v zime.
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Zdravie spod Kráľovej hole

R

egionálne produkty majú dnes, v čase potravinových afér, otvorenú cestu
k spotrebiteľovi. Sú zdravotne bezpečné, naše – slovenské, za svoj pôvod sa vôbec
nemusia červenať. Tie z Liptovskej Tepličky
sú označené logom SK GOLD. Navyše, všetky mliečne aj mäsové výrobky, ktoré dorábajú v tamojšom poľnohospodárskom podielnickom družstve, sú v BIO kvalite. Výsledné
produkty družstevníkov však majú svoj zrod
na lúkach a pasienkoch vo výške od 900 do
1 400 metrov nad morom, ktoré sú zaradené
do ekologického systému hospodárenia.
Družstevníci pod tatranskými končiarmi
nielen dorábajú vysoko kvalitné potraviny,
ale sa ukážkovo starajú aj o krajinu. Certifikovaná ekofarma ponúka v rámci predaja
z dvora bryndzu, syry, tvaroh, cmar aj žinčicu plnú zdraviu prospešných byliniek. Tie
rastú na pasienkoch posiatych ovcami a kravami bez trhovej produkcie mlieka, ale aj na
lúkach, kde družstevníci dorábajú krmivo na

zimu. Senáž v úhľadných bielych vakoch naukladaných pred vstupom do areálu družstva
ako vojenská stráž víta všetkých, ktorí sa vybrali do družstevnej predajne za zdravými
regionálnymi produktmi. Pri pohľade na ten
poriadok prebleskne myšlienka: „To musia
byť dobrí gazdovia, ktorí aj zásoby krmu pre
zvieratá – prírodnú špajzu – upracú, aby mali
prehľad.“
V družstve pod Kráľovou holou pred 25
rokmi najprv pokusne dali do ekologického
režimu 150 hektárov lúk a pasienkov. O štyri
roky neskôr už získali ekologický certifikát.
Dnešná ekofarma sa rozprestiera na 1 286
hektároch poľnohospodárskej pôdy. Na výmere 65,5 ha ornej pôdy dorastá špalda,
tritikale, jačmeň na kŕmne účely a zemiaky.
Pri pohľade na porasty sa ani nechce veriť,
že ich naozaj pestujú v ekologickom systéme. Sú vyrovnané, zdravé, bez burín. Keďže
našli odbyt pre zemiaky s prívlastkom BIO,
postupne zvyšujú výmeru. „Ak bude takýKamene akoby dorastali, tvrdí Stanislav Michalica,
a zberať zemiaky musíme opatrne, aby sme hľuzy
nepomiešali s kameňmi.

Po zdravej a chutnej paši plnej byliniek si jalovice aj teliatka oddýchnu.

In the time of food scandals regional products are founding more and more ´farm gate sale´ consumers.
Slovaks appreciate healthy, safe and domestic agricultural products. Liptovská Teplička product has for
a time pursued the BIO quality mark. This certificated ecofarm sells directly from the farm yard and it
offers bryndza (sheep cheese spread), cheeses, curd, buttermilk and žinčica (sheep milk after sheep
cheese processing). The production is full of health rewarding herbs from pastures where the sheep
graze, and you can also see a herd of cows without a market production of milk. The cattle grazing
on meadows where the farmers grow animal feedstuff for winter is efficient. Visiting consumers can
straightforward taste not only healthy production from this countryside under Kráľova hola, but also
to take a rest in the guest house Dolinka, which is in the company ownership, overlooking a pleasant
natural environment with fields and meadows well tended all around. This cooperative is a bronze medal
holder in the big farms category of ´The most beautiful farm yard´ competition.

„Biela stráž“ pred bránou do dvora družstva.

to dopyt po našich zemiakoch, budeme sa
musieť vážne zaoberať ich uskladnením,“ zamýšľa sa vedúci poľnohospodárskej výroby
družstva Ing. Stanislav Michalica.
Senokosné lúky, zhruba 250 ha, sú pre
stroje zaťažkávajúcou skúškou. Aby zachovali prirodzený ráz krajiny, vrátili sa v družstve pred tromi rokmi k pestovaniu krmovín
na terasách, ktoré majú v okolí Tepličky tradíciu a zabraňujú erózii pôdy. Pri pohľade
na ne nadobúdate dojem, že vytvárajú akési
schody do neba. Podľa Ing. Stanislava Michalicu však všetko má svoje klady aj zápory. Kým terasy zabraňujú erózii pôdy, zber
krmovín na nich je pomalý, stroje sa musia
opatrne pohybovať, aj sa viac nafty spotrebuje a dostanú sa tam iba skúsení traktoristi.

Ale aj to družstevníci zvládli. Tak ako pestovanie plodín v ekologickom systéme.
Na pasienkoch plných zdravia vo výške
1 300 metrov nad morom sa od mája do novembra pasie 350 jalovíc. Na pôdach, kam
sa stroje nedostanú. Ale lúky, ktoré sa dajú kosiť, boli plné kameňa. Družstevníci ich
rekultiváciou skultúrnili. S Výskumným ústavom lúk a pasienkov v Banskej Bystrici pripravili projekt a dosievali ich. Ibaže odvtedy
už uplynulo päť rokov a opäť im treba dodať
novej sily.
Na niektorých lúkach sa dá kosiť už aj pri
15-kilometrovej rýchlosti. A to je úspech. Sú
vyčistené od kameňov. Parcely dva týždne
orali a tri mesiace na nich zbierali kamene.
Nazbierali ich neúrekom. Ako dobrí gazdovia, už vedia, na čo ich využijú. „Pri výstavbe
maštale na hospodárskom dvore. Tie kamene poslúžia na vyrovnanie terénu. Projekt na
stavbu maštale nám už schválili,“ informuje
s potešením členov odbornej komisie súťaže
o Najkrajší chotár inžinier Michalica.
Pridaná hodnota vytvorená pod tatranskými končiarmi v NAPANT-e zostáva v obci.
Spotrebiteľ má však možnosť nielen priamo
ochutnať zdravú produkciu spod Kráľovej hole, ale aj oddýchnuť si v ich penzióne
Dolinka konča dediny a kochať sa krajinou,
o ktorú sa tamojší poľnohospodári vzorne
starajú. Odborná komisia súťaže o Najkrajší
chotár im prisúdila v tomto roku pomyslenú
bronzovú medailu v kategórii veľkých fariem.

KONTAKT
Poľnohospodárske podielnické
družstvo
059 40 Liptovská Teplička č. 566
Predsedníčka družstva:
Anna Glejdurová
Tel.: +421/ 52/ 7893 241
+421/ 52/ 7983 243
e-mail: ppdteplicka@orangemail.sk
www.ppdliptovskateplicka.sk
najkrajší chotár 2017
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Regionálna značka predáva
produkty z Gemera

K

edysi bolo územie Slovenska známe
svojou rôznorodosťou v pestovaní
ovocia. V niektorých regiónoch malo
nezameniteľnú chuť, danú mikroklímou. Valické slivky boli síce trochu iné ako tie najznámejšie Bošácke či Vestenické, ale chutili
vynikajúco a chýr o nich sa niesol už v časoch Rakúsko-Uhorska. Za roky spustnutia
mnohých slovenských sadov zostala v mysli
Slováka už len Bošácka slivovica a slávu Valických sliviek, ba aj broskýň, čerešní a iného
ovocia či viniča a vína vynáša z histórie do
reálneho sveta Ovocinársko-vinohradnícke
družstvo Gemerprodukt Valice so sídlom
v Rimavskej Sobote.
Keď si predseda družstva Ing. František
Tóth Ph.D. a jeho kolega Ing. Ján Balog prenajali v roku 1999 bývalý spustnutý vinohrad
vo Valiciach, vedeli, že Valická dolina má

me biologické skúšky vo všetkých skupinách prípravkov na
ochranu rastlín. Sú to maloparcelkové pokusy na 15 metroch
štvorcových a zelenina len na 6
metroch štvorcových,“ vysvetľuje František Tóth, ktorý sa netají tým, že ak dodržia termíny
výskumných a pokusných úloh,
peniaze dostanú na účet včas.
Jediní v strednej Európe robia
aj procesingové pokusy. Čiže
nerobia len poľné pokusy, ale
následne skúmajú aj produkty
vyrobené z plodín. Napríklad
z jahôd sa vyrobí džem a hodnotí sa vôňa, farba, zisťuje sa, či
nemá v sebe stimulačné látky,
„Na pokusných políčkach skúšame chemické prípravky na ochranu
či ten prípravok, ktorý skúmali
a výživu rastlín,“ vysvetľuje František Tóth.
v exteriéri, neovplyvňuje, povedzme, pri hrozne kvasenie...
Fruit and grape farming cooperative in Rimavská Sobota is raising wine grapes, fruits and makes
Aj poradenstvom sa presadili za hranicacommercial testing for 26 world chemical firms. The company makes quality wines and 100 % fruit and
mi Slovenska, pýši sa František Tóth: „Navegetable juices. It was the first to enter the program Fruits for Schools and currently Gemerprodukt
príklad najväčší český liehovar v Kralupách
supplies products to 42 schools in the country. It offers 23 combinations of 100 % fruit and vegetable
nad Vltavou má našim pracovníkom Ing. Jájuices. The most of fruits is processed in the company operation site in Rimavská Sobota, and there is
nom Balogom ml. projektovanú a montovaalso a small winery. The fruit storage facility is air conditioned and preserves top quality of fruits till the
nú linku na ovocné destiláty, pár páleníc sme
future year. Fruits are kept juicy, and juices from such fruits, which are chemicals & additives free, are
projektovali na Slovensku, ale aj v Slovinsku,
healthy, full or aroma, rich in nutrients and delicious to taste.
v Argentíne, v tomto roku aj v USA,“ vypočítava.
Valickej doline vdýchlo družstvo dvoch
jedinečný terroir. Daný mikroklímou a, sa- ovocných a zeleninových štiav. Väčšinu rodín nový život. Nielen oživilo spustnumozrejme, zložením pôdy bohatej na váp- ovocia spracúvajú vo vlastnej prevádzke tý kraj, ale presadzuje ho na trhu vo forme
nik. Vznikla na sopečných horninách plných v Rimavskej Sobote, kde je aj malá vinárska regionálnej značky produktov, ktoré nesú peminerálov, ktoré dodávajú ovociu, viniču prevádzka. Klimatizovaný sklad ovocia udrží čať nezameniteľného terroiru.
a napokon aj vínu vždy zaujímavý charak- kvalitu až do ďalšieho roka. Ovocie a šťavy
ter. Valickú dolinu volajú miestni aj suchou z neho bez konzervačných prísad majú nedolinou. „Takéto podmienky si vyžadujú iný zameniteľnú chuť. Sú aromatické, nutrične
štýl výsadby ako na západnom Slovensku,“ bohaté a ovocie je šťavnaté. Nie vodové
vysvetľuje František Tóth a dodáva: „Je to ako dovezené z veľkej diaľky. „Prívlastok
intenzívne obrábaný sad a vinohrad, ale nie slovenský s presnou špecifikáciou regiónu
je zahustená výsadba. Každý druhý riadok dnes predáva,“ vraví František Tóth. Toto
kultivujeme a každý prvý zase mulčujeme. tvrdenie potvrdzuje aj negatívna skúsenosť
Už minimálne 18 rokov ošetrujeme ovocie s reťazcom, ktorý v ich obale predával doa vinič a za ten čas sa nenašli v laboratóriu vezené broskyne. Nevsadili na reťazce, ale
žiadne reziduá v našich plodoch ani po ich na svoju šikovnosť dobrých obchodníkov
spracovaní. V rámci integrovanej produkcie a veria, že e-shop, s ktorým finišujú, bude
musíme pravidelne posielať vzorky na kon- úspešný. K dobrému obchodu patrí aj fakt,
trolu. Časť ovocia spracujeme, časť skladu- že ovocné šťavy si našli svoje stále miesto
v niektorých českých reštauráciách. „V Prajeme v klimatizovanom sklade.“
Ako prví na Slovensku vstúpili do progra- he, Jihlave a Hradci Králové sme našli 150
mu školského ovocia. Každý týždeň záso- až 200-miestne reštaurácie, ktoré po veľkej
bujú 42 škôl ovocím a ovocnými šťavami. afére s alkoholom vyhodili zo svojho predajPonúkajú 23 kombinácií 100-percentných ného portfólia aj coly, sprity a iné sladené
nápoje. Nechali si len minerálne vody a zaradili do predaja
naše ovocné šťavy. Kúpili sme
im dávkovacie chladiace bo- V sade aj vo vinohrade preorú iba každý druhý
xy, ktoré sú plné našich štiav. medzirad.
K nim sa výborne hodia ovocné
destiláty. Tie naše sa udomácnili v ich predaji,“ vraví František
KONTAKT
Tóth o skúsenostiach s ďalším
Gemerprodukt, OVD Valice
výrobkom Gemerproduktu.
Okružná 3771
Široké portfólio činností
979 01 Rimavská Sobota
v družstve dopĺňa ešte pokusníctvo a výskum pre 26 renoPredseda: Ing. František Tóth, PhD.
movaných chemických firiem
Tel. : +421/ 47/ 5522 178
na svete. „Sme jedno z naje-mail: info@gemerprodukt.sk,
väčších certifikovaných GEP
www.gemerprodukt.sk
(Správna experimentálna prax)
pracovísk na Slovensku. RobíOvocné destiláty majú nezameniteľnú arómu.
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Z vinohradu je prekrásny výhľad na krajinu.

Víno je zrkadlom prírody,
človek ho neovplyvní

T

oto tvrdí jeden z popredných slovenských vinárov Ing. Miroslav Petrech,
konateľ spoločnosti RIVEL, s.r.o., Mužla a enológ v Château Belá. Vinohradu a vínu
zasvätil už 47 rokov svojho života. Začínal
v JRD Mužla ako agronóm-špecialista po
skončení vysokej školy v Lednici na Morave.
Mimochodom, celý svoj profesionálny život
strávil v jedinom vinohrade. Po novembri si
totiž s mladým kolegom Attilom Szabó mužliansky vinohrad prenajali. A tak sa zrodila
spoločnosť RIVEL. Jej názov v sebe skrýva
tri najrozšírenejšie odrody viniča v tomto
regióne – RIzling vlašský, Vetlínske zelené
a Leánka.
Z 80-hektárového vinohradu, v ktorom
pestujú 15 odrôd viniča, z výšky 255 metrov
nad morom je prekrásny výhľad na okolie.
O 150 metrov nižšie tróni obec Mužla a dovidieť až do Maďarska. „V roku 1981 mali
drobní vinohradníci v obci a jej okolí 170 ha
viníc. Do vinárskych závodov dodávala obec
hrozno za štyri milióny korún. Až 60 percent

tých viníc je však dnes zanedbaných, ľudia
tvrdia, že sa im neoplatí vinič pestovať pre
nízku výkupnú cenu,“ vysvetľuje Miroslav
Petrech.
Vo svojej vinici sa cíti ako ryba vo vode.
A takých chce mať aj spolupracovníkov.
Človek totiž dokáže ovplyvniť kvalitu hrozna
iba z piatich percent, svojou nevedomosťou
a zlým zásahom však môže zničiť všetko, tvrdí. Aj preto vsadil na ľudí, ktorí sa vyznajú.
Keďže vo vinohrade je roboty neúrekom po
celý rok, našlo tam prácu 25 ľudí. Od marca do skončenia zberu, niekedy až v polovici
novembra, však pomáha vo vinohrade ďalších 15 ľudí. Podľa Ing. Miroslava Petrecha,
na vinič sa treba usmievať, rozprávať sa
s ním. Neustále byť s ním v kontakte. Sledovať ho. Mrazy mu v tejto lokalite nezvyknú
uškodiť. Kým v tomto aj predošlom roku mali
vinohradníci aj ovocinári slzy na tvári, o mužliansky vinohrad, kde sa pestoval vinič už
v 14. storočí, sa jarný mráz ani len neobtrel.
Až 85 percent hrozna predáva spoloč-

Vineyards in Mužla in the southern Slovakia are famous by its quality of grape vine. RIVEL Company,
Ltd has been growing vine on 80 hectares and Ing. Miroslav Petrech, who is also an enologist in Chateau
Belá, is devoting all care and his love to 15 grapes varieties. Wines under this brand name are wellknown not only in Slovakia, but also in the world. In 2016 China was surprised by Ice Alibernet, which
became the Champion of the Vinoforum 2016 in Hebei, China. Not only Chinese, but also French and
English experts were fascinated, and ordered couple of boxes of it. An old slope, where the vineyards
spread out with thriving Alibernet, has marvellous virtues. Spring frosts do not blast the vine, and its
grapes are characterized by a high quality.

nosť RIVEL vinárovi z Pezinka – Petrovi Matyšákovi. Zvyšných 15 percent sa spracuje
v kaštieli Château Belá. Ten bol v roku 2007
zrenovovaný pravnučkou pôvodného majiteľa grófkou Ilona von Krockow. A tam Miroslav Petrech vyzrel ako vinár. Spolu s vínom,
ktoré dorába. „Víno, tak ako vinič, ovplyvňuje
svojou činnosťou človek iba z piatich percent. Teda iba nepodstatná časť kvality je
závislá od toho, ako hrozno ošetríte, ako ho
pozberáte a ako ošetríte víno. Zvyšok závisí
od prírody a trpezlivosti vinára. Pokiaľ sa neprispôsobí prírode, neurobí to lepšie,“ tvrdí
Miroslav Petrech. Víno mu prináša radosť
a úspechy, ktoré dosiahol – aj energiu s chuťou sa vybrať každý deň do vinohradu.
Tých úspechov je naozaj neúrekom. Za ne
dostal vari 300 diplomov. Vo svete aj prekvapil. Napríklad vlani v Číne sa stal jeho ľadový
Alibernet šampiónom. Dorástol na Starom
kopci v Mužli. Vo vinohrade, ktorý pozná Miroslav Petrech ako svoju dlaň. „Zberali sme
ho 8. decembra 2012 po mrazivej noci pri
teplote -10 °C,“ spomínal vinár na zrod vína,

Na vinič sa treba usmievať, tvrdí Miroslav Petrech.

ktoré očarilo nielen Číňanov, ale aj Francúzov
a Angličanov, ktorí si objednali po niekoľko
debničiek.
Dobrý vinár vie, že kvalita vína závisí od
kvality hrozna. Aj preto v mužlianskom vinohrade zberajú úrodu iba ručne. „Nejde nám
o množstvo, ale o kvalitu,“ vysvetľuje Miroslav Petrech. Inak postreky, kultivácia a vôbec ošetrenie hrozna sa robí mechanizmami.
Denne však už od roku 1971 sleduje vývoj
zrážok. Vinohrad dostane v priemere ročne
400 až 600 milimetrov zrážok. Ale sú aj extrémne roky. „Napríklad v roku 2003 to bolo
len 213 milimetrov a v roku 2014 až 1 100 milimetrov. Je to naozaj nevyspytateľné a preto úrody poisťujeme. „Tu sú pôdy sprašové
s vysokým obsahom vápna. PH je 7,8 – 7,9,
čo síce nie je žiadna výhra, ale na druhej strane je tu vysoká harmónia kyselín a cukornatosť,“ konštatuje. A práve skvelá cukornatosť
hrozna dodáva vínu pri každej odrode nezameniteľnú chuť.

KONTAKT
RIVEL, spol. s r.o.
94 352 Mužla
Konateľ: Ing. Miroslav Petrech
Tel.: +421/ 903/ 201 780
e-mail: rivel@stonline.sk
Pred kaštieľom v Belej nasalo hrozno aj vôňu levandule.
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V PD Vršatec Pruské doprajú
kvalitu svojim zvieratám i poliam

V

súťaži o najťažší chotár by sme zaručene vyhrali, nezaprie zmysel pre humor Ing. Ján Kopšo, predseda Poľnohospodárskeho družstva Vršatec v Pruskom.
Hospodária až v ôsmich katastrálnych územiach troch dolín Horného Považia na výmere 1 530 ha. Kúsok od Ilavy, z nížiny s nadmorskou výškou 240 metrov sa ich parcely
prudko dvíhajú na úpätia Bielych Karpát až
do výšky 800 m nad morom. Na asi 600 hektároch ornej pôdy pestujú obilniny, ozimnú
repku, cukrovú repu, lucernu a kukuricu na
zrno i na siláž. Na časti ornej pôdy intenzívnejšie obnovujú pasienky a lúky. Na svahoch
ročne vyprodukujú asi 6 000 t sena a senáží,
zvyšné lúky spása približne 300 kusov mäsového dobytka. Medzi kravami bez trhovej
produkcie mlieka sa na pasienku voľne pohybujú plemenné býky, takže zvieratá majú
dokonalú pohodu. Na hospodárskom dvore
v Mikušovciach podnik chová 150 býčkov
na výkrm a na zimné mesiace sem zháňajú
z pasienkov aj kravy bez trhovej produkcie
mlieka. Podnik predáva asi 350-kilových zástavových býkov pred zimou na dokŕmenie,
väčšinou však do zahraničia. Pokojnú atmosféru dvora pod lesom dotvára aj pasúci sa
žrebec.
Rastlinnú výrobu podriadili v družstve potrebám svojej živočíšnej výroby. Napokon,
nájsť na Slovensku podnik s 1 559 kusmi dobytka a 1 530 hektármi poľnohospodárskej
pôdy je skôr raritou. V PD Vršatec doprajú
kvalitu nielen svojim zvieratám, ale aj poliam.
Kladú dôraz na zachovanie úrodnosti pôdy,
pre ktorú má maštaľný hnoj obrovský význam. Aj vďaka nej dosahujú z hektára úrodu

Zberové mechanizmy riadkujú seno, lisujú ho a nakladajú na odvoz.

„Ražná senáž je pre dojnice chutnejšia, ale okrem
toho aj eliminuje tepelný stres a naozaj lákavo vonia,“
približuje predseda Ing. Ján Kopšo.

The Agricultural Cooperative Vršatec Pruské operates on 1530 hectares and breeds 1559 heads of
cattle. The farm has recently modernized a stock house and a mixing room with technology for producing
their own all mass feed. Thanks to quality feedstuff they succeeded to increase milk yield up to todays´
8400 litres per dairy cow. There are herds of suckler cows together with breeding bulls grazing on the
pastures of Biele Karpaty sidehills. They keep also a herd of the bull-calfs for fattening on the Mikušovice
barnyeard. The plant production is conformed to the needs of their livestock production. The farm grows
cereals, rapeseed, alfalfa and corn for grain and also for silage. They produce 6000 tons of haylage
a year. They keep a fertility of the fields by using their own cattle manure.
10 ton zrna kukurice, 85 ton cukrovej repy že práve „prečierňujú“ stádo, očakávajú ešte
či 50 ton kukuričnej siláže. Porasty lucer- zlepšenie produkčných ukazovateľov.
Nie jeden svah, či aspoň jeho časť, by
ny kosili vlani päťkrát, ďatelinotrávy trikrát.
Napriek daždivému roku dokázali vystihnúť možno iný hospodár radšej obsadil drevinaaj dobré počasie na zber kvalitného lisova- mi, no tunajší traktoristi si už zvykli a skúšaného sena. V prekrytých silážnych žľaboch jú svoju odvahu pri ich obrábaní. Napokon,
na dvore v Bohuniciach družstvo skladuje v rámci sezóny si dokážu aj celkom slušne
senáže a siláže. Nedávno zrekonštruovali sklad zrnín na dvore
v Pruskom, vybetónovali podlahy
a kúpili modernú technológiu na
presné miešanie kŕmnych zmesí. Namiesto sóje používajú len
slnečnicový šrot. Týmto prístupom sa im potvrdila stará pravda,
že „krava dojí cez papuľu“, lebo
vďaka kvalitnému krmivu sa im za
15 ostatných rokov podarilo zvýšiť produkciu mlieka o vyše 100
percent. Dnes je priemerná dojivosť 8 400 litrov mlieka na kravu
a mlieko dosahuje 4 percentá tu- Stádo asi 450 kusov dojníc Holštajnského plemena si hovie na dvore
ku a 3,4 percenta bielkovín. Keď- v Bohuniciach.
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zarobiť. „No je čoraz ťažšie nájsť a udržať si
šikovných ľudí v poľnohospodárskej výrobe, obzvlášť v ťažkých podmienkach nášho
chotára,“ povzdychne si predseda. Napriek
tomu, že by dokázali hospodáriť aj s menším
počtom zamestnancov, držia si ich 70 a aj
takto udržiavajú zamestnanosť a podporujú
miestnu komunitu. Priemerný plat je vyše
800 euro a počas sezóny sa zvyšuje s pribúdajúcimi odpracovanými hodinami. Spolupracujú aj s okolitými obcami a miestnymi
podnikateľmi, pretože bez vzájomnej pomoci
by to často ani nešlo. Podnik sa zaoberá aj
galvanickým zinkovaním, ktoré mu prináša
stabilné komerčné príjmy. Družstvo od roku
2000 stabilne hospodári so ziskom.
„Takáto robota by sa nedala robiť bez
nadšenia a lásky k tomu. Kto by to robil iba
pre peniaze, rýchlo by skončil,“ vyznáva sa
Ján Kopšo. Vršatecké pahorky poskytujú
úžasné výhľady do údolia rieky Váh. Lúky, na
ktorých kosia seno, voňajú lesnými jahodami
a liečivými bylinami. Poľnohospodári rešpektujú aj chránené územia so vzácnymi motýľmi a hmyzom, čo ocenili aj členovia odbornej
komisie súťaže o najkrajší chotár roka 2017.
V obci Pruské je aj Združená stredná škola poľnohospodárska, ktorá vychováva mladých poľnohospodárov už roky. PD Vršatec
angažuje žiakov v rámci systému duálneho
vzdelávania a tí tak majú šancu zapracovať
sa v praxi skôr a nastúpiť do práce už ako
kvalitní zamestnanci. V 18. storočí pôsobil
v Pruskom aj významný autor barokovej lyriky, o.i. aj zbierky „Valaská škola – mravúv
stodola“, Martin Hugolín Gavlovič. Tak ako
on, aj my sme obdivovali šikovnosť, pracovitosť a životnú múdrosť „sedliakov“, ktorí tu
statočne a vytrvalo zveľaďujú dedičstvo prírody, mysliac aj na budúce generácie.

KONTAKT
Poľnohospodárske družstvo Vršatec
018 52 Pruské 118
Predseda: Ing. Ján Kopšo
Tel. +421/ 42/ 4492 612
e-mail: pdpruske@pdpruske.sk
www.pdpruske.sk

Farma na Tlstej Hore ako životný štýl

N

ie je to príbeh ako z rozprávky, ale má
dobrý koniec. Disciplína, skromnosť
a zodpovedný prístup ku všetkému,
čo si „skrotila“ Svetlana Iršová na Tlstej hore
v svahoch Malých Karpát, ju priviedli k životnému štýlu, o ktorom sa dá romanticky
snívať. Život na samote, domec medzi kvetmi, pasienkami a hustými lesmi, žiadne elektrické vedenie, vlastné zdroje vody aj obživy.
Všetko má svoje pozitíva aj negatíva, ale táto
farmárka by už nemenila. Sloboda je heslo,
ktoré preferuje, a to aj pre svoje zvieratá.
Aj keď nikdy neplánovala chovať hospodárske zvieratá a chýbalo jej aj vzdelanie
v tomto smere, uchvátil ju práve dobytok
a kone. Keď v roku 1995 prišla z Ukrajiny,
osud ju privial práve sem, na Záhorie. Hovädzina sa pásla na karpatských lúkach po
stáročia. Ona začínala s piatimi kusmi dojníc
Slovenského strakatého plemena. Skúšala
aj ručné dojenie a výrobu domáceho syra
a tvarohu. No neoplatilo sa, miestnym bola skôr na smiech. Mladá farmárka sa však
nevzdávala. Zároveň si uvedomila, že svoje
zvieratá chce vidieť žiť tak, aby mali voľnosť,
výbeh a radosť z pohybu. Chcela im poskytnúť priestor, a tak dnes hospodári na 106
hektároch, z toho 10 ha vlastní a zvyšné si
prenajíma. Väčšinu tvoria lesy, pasienky a lúky vo flyšovej oblasti pohraničia, a tak ani
v suchom roku zvieratá netrpia nedostatkom
vody, ktorá vyviera priamo v kopcoch. Na asi
50 hektároch lúk produkuje dostatok sena na
zimu, hoci kosí iba raz ročne. Otavu ponecháva ako hnojivo pre budúcoročnú úrodu.
Samozrejmosťou sú ležoviská v tieni stromov, aby mali zvieratá absolútnu pohodu.
Keď ich potom treba zohnať z pasienkov do
ohrady, na veterinárny úkon alebo k predaju,
musia jej pomáhať priatelia na koňoch, tak
ako kedysi kovboji.
Vstup Slovenska do Európskej únie vnímala ako veľkú pomoc, pretože získala podporu na pôdu aj na dojčiace kravy a konečne
mohla viac investovať do rozvoja svojej ekologickej „free range“ farmy.
No väčšinu investícií realizovala Svetlana
Iršová z vlastných zdrojov a farmu budova-

ne chovaných mladých teliat je to najlepšie,
čo môže farma Tlstá hora, s.r.o., v Chropove
ponúknuť. Žiaľ, bitúnky zamerané na biomäso sú príliš ďaleko, a tak Svetlana Iršová
predáva živé zvieratá obchodníkom v okolí.
Tie vzápätí strácajú svoju pridanú hodnotu,
pretože ich zamiešajú do stáda konvenčne
chovaných zvierat. Ich cena je potom rovnaká, ako cena bežnej hovädziny na trhu.
Rozširujúcim sa biochovom na Slovensku by
pomohla hustejšia sieť biobitúnkov a reťazec
by mali uzatvárať dobrí mäsiari, spracovatelia a reštaurácie. O propagácii a podpore
nehovoriac.
Pre Svetlanu Iršovú je najpodstatnejšie to,
že jej zvieratá, aj keď majú ísť na porážku, žili
dôstojný život, slobodne a v dostatku, a tak
úžitok z ich mäsa prinesie dobrú energiu aj
človeku. Život tejto farmárky nie je o zablatených gumákoch, zápachu z hnojiska či
otravnom hmyze. Je to o hrdosti na poctivú
prácu, na krásne zdravé zvieratá a štýl života
tak blízky prírode. Okrem jej útulného obydlia poskytuje príjemné posedenie aj agroturistická chata, ktorú nedávno dokončili na
Farmárka Svetlana Iršová kone a slobodu miluje.

la svojpomocne, len s priateľom. A neustále
ju zveľaďuje a rozvíja. Napríklad kŕmidlo na
seno, ktoré kedysi nakladali ručne, dnes obsluhujú strojom. Táto vysoká drevená stavba
slúži aj ako prístrešok pre zvieratá v zime. Pri
prameňoch, priamo na pasienkoch, vybudovali pre kravy napájadlá s automatickým
dopĺňaním. Naposledy pribudli na farme
elektrické oplôtky a slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie. Problematické lesné
cesty, ktoré vedú k farme ťažkým terénom,
tiež nedávno riešili v spolupráci s lesníkmi.
Dnes je na farme 62 kráv bez trhovej
produkcie mlieka plemena Limousine, ktoré
ročne vychovajú asi 30 teliat. Na množenie
využívajú služby plemenného býka zo stanice vo Vrádišti. Teľatá majú ideálne podmienky už od svojho narodenia v prírode, k dispozícii plné vemeno materinského mlieka,
dobrú pašu. Aj vďaka tomu sú zdravé a nie
sú náchylné na choroby. Mäso z takto voľ-

The Farm Tlstá hora, Ltd. in Chropov keeps 62 succler cows which breed 30 calves a year on
meadows and pastures of Malé Karpaty hills. The most of 106 hectares are covered by forest and
a farmer produces hay for winter feeding on 50 hectares. Cattle of meat breed Limousine is free ranged
in nature conditions and sold for feeding. There is a stylish cottage for agritourists available on the farm.
The life of a young farmer is fulfilling and a freedom is her motto.

Zháňanie dobytka z voľných pasienkov dá zabrať
viacerým jazdcom.

farme. Najčastejšie ju využívajú poľovníci,
ktorí v tunajších lesoch lovia danieliu zver.
No chuť vrátiť sa sem aj s priateľmi vyslovilo viacero členov odbornej komisie súťaže
o Najkrajší chotár roka 2017. „Milujem svoj
život. Chovám kravy kvôli existencii, ale neberiem to ako zamestnanie. Usmievam sa,
aj keď som večer unavená. A hoci mi roky
pribúdajú, vo svojej mysli zostávam slobodná,“ vyslovuje svoje krédo mladá žena, ktorá sníva o tom, že raz aj jej práca prispeje
k tomu, aby spotrebitelia na Slovensku boli
zdraví a šťastní.

KONTAKT
Tlstá hora, s.r.o.
908 64 Chropov 141
Tel.: +421/ 910/ 918 472
e-mail: irsovasvetlana@gmail.com
www.juhasdvor.sk
Farmu obkolesujú karpatské lesy.
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AGROKOMPLEX STÁLE LÁKA
POĽNOHOSPODÁROV I LAICKÚ VEREJNOSŤ
V tomto roku akoby sa Medzinárodná
poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex opäť nadýchla. Svedčí
o tom aj celková návštevnosť. O jej súčasnosti i budúcnosti sme sa zhovárali s riaditeľom štátneho podniku agrokomplex –
Národné výstavisko v Nitre JUDr. Máriom
Dingom.
Môžete prezradiť konkrétne čísla?
Áno, 44. ročník výstavy Agrokomplex bol
pre náš štátny podnik úspešný. Navštívilo
ho 113 420 ľudí. Vystavovatelia boli z 12
krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko,
Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko,
Rusko, Ukrajina, Južná Kórea a Čína). Celkovo ich bolo 605 a obsadili výstavnú plochu
s rozlohou 55 726 m².
Ako si rastúci záujem návštevníkov vysvetľujete?
Základom väčšej návštevnosti je podľa
mňa fakt, že sme zmenili celú koncepciu
výstavy. Veľmi sme si dali záležať na odbornom sprievodnom programe, ktorý bol mimoriadne bohatý. Na troch miestach sme
zorganizovali odborné diskusie s atraktívnymi diskutujúcimi. Pre laickú verejnosť
sme pripravili celodenný kultúrny program.
Dôležitým faktorom bolo podľa mňa aj to,
že sme sa snažili, aby výstava nepôsobila
ako jarmok, ale ako seriózna poľnohospodárska, odborná výstava. Toto všetko sa
nám pravdepodobne podarilo aj dostatočne mediálne spropagovať.
Môže výstava takého rangu ovplyvniť
zmýšľanie spotrebiteľov i vzťah verejnosti
k poľnohospodárskej výrobe?
Určite áno. Veď práve to je jej cieľom. Vo
výsledku by to malo znamenať, že spotrebiteľ bude mať väčší záujem o kvalitné,
čerstvé a zdravé potraviny predovšetkým
od slovenských výrobcov. Naším cieľom
je zároveň vzdelávať deti a mládež hravou
formou. Priestor dostali stredné odborné školy zamerané na poľnohospodársku
a potravinársku výrobu a tradične aj Slovenská poľnohospodárska univerzita, ktorá
je naším partnerom už desaťročia. Zároveň
výstava prezentuje celoročné výsledky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerka Gabriela Matečná ich
osobne prezentovala počas celej doby jej
trvania. Zároveň sa v tomto ročníku uskutočnila mediálna prezentácia Národného
potravinového katalógu.
Na post riaditeľa podniku ste nastúpili
vlani. Čo sa Vám za toto relatívne krátke
obdobie podarilo zrealizovať zo svojich
predsavzatí?
Po nástupe som prezentoval svoje plány
a dnes môžem skonštatovať, že sme sa
výrazne posunuli dopredu. Podarilo sa mi
vytvoriť tím manažérov, ktorým nie sú moderné formy riadenia cudzie. Spravili sme
mnoho zmien na úseku obchodu. Podľa
návštevnosti na našich výstavách súdim, že
aj zmeny v oblasti marketingu mali svoj vý-

znam. Snažíme sa ich robiť interaktívne tak,
aby boli pre návštevníkov atraktívne. Vieme
tiež, že výstavy musia byť vhodne doplnené o odborný program i zábavné podujatia
pre návštevníkov. Popracovali sme aj na
komplexnosti jednotlivých podujatí. Ako
príklad by som uviedol tradičnú výstavu
Autosalón. Dnes nestačí už len vystavovať
autá, ale dopĺňa to servisná technika, karavány, úžitkové vozidlá, nadstavby, autopríslušenstvo, tuning, veterány atď.
Dôležitou súčasťou skvalitňovania výstav
sú investičné akcie...
Nehnuteľnosti v našom areáli sú naozaj niekoľko desiatok rokov staré, a preto v niektorých prípadoch nevyhovujúce pre potreby
moderného výstavníctva. Máme pripravenú projektovú dokumentáciu a stavebné
povolenia na rekonštrukciu niektorých
objektov. V súčasnosti prebieha intenzívna
diskusia s naším zriaďovateľom, teda Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, o financovaní. Z našich zdrojov
sa nám už podarilo zrekonštruovať letný

amfiteáter a podľa reakcie širokej verejnosti je to správna cesta.
Aké je postavenie Agrokomplexu a Agrosalónu medzi ostatnými výstavami? Nenútia vás odsúvať ich vo svojej pozornosti
na druhú koľaj?
To nás nikto nedonúti. Našim zriaďovateľom je ministerstvo pôdohospodárstva,
a preto agrovýstavy sú pre nás tie najdôležitejšie, hoci máme obchodne aj úspešnejšie výstavy. Nezabúdame ani na to, prečo
náš podnik v roku 1974 vznikol. Sme národné výstavisko a Agrokomplex má v posudzovaní nášho podniku zásadný význam.
Ako hodnotíte vzťah zriaďovateľa k váš–
mu podniku?
Od svojho nástupu cítim zo strany ministerstva silnú podporu. Bez neho by sme
poľnohospodársku výstavu v takom rozsahu neboli schopní zorganizovať. Naše vzájomné vzťahy sú preto v mojich plánoch na
znovuoživenie výstaviska kľúčové.
Nitrianske výstavisko sa považovalo rozlohou, ale aj službami na Slovensku za výnimočné. Čo treba, aby si toto postavenie
udržalo?
Bude dôležité realizovať investičné zámery
a neustále zlepšovať služby pre vystavovateľov a návštevníkov. Nebude to ľahké, ale
štát by sa mal vedieť o svoj majetok postarať. Samozrejme, nepôjde všetko naraz, ale
postupne sú tieto zámery realizovateľné.
Vzorov v EÚ máme veľa. A čo sa týka porovnania s Inchebou, treba zdôrazniť, že bratislavské výstavisko je v súkromných rukách,
a tak tam neriešia množstvo vecí, ktoré my,
ako štátny podnik, riešiť musíme. Ale našou nespornou výhodou je určite tradícia
výstav, umiestnenie areálu, rozloha výstavných plôch, počet veľkých výstav atď.
Zostanete v roku 2018 pri tradičnom
programe alebo mienite počet výstav
a iné aktivity rozširovať?
V našom kalendári pripravujeme aj nové tituly, ale pokiaľ nebude definitívne rozhodnuté, nie je možné zverejniť, o aké výstavy
pôjde.
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špecialista na fuzariózy
vysoká koncentrácia účinných látok
unikátny rozsah registrácie
výrazná stimulácia vitality a výkonnosti
ošetrených porastov

Bayer, spol. s r.o.
Karadžičova 2
811 09 Bratislava

cropscience.bayer.sk
Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy
prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.
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Kompletná ponuka strojov pre poľnohospodárstvo
Poľnohospodárske stroje, ktoré slovenským poľnohospodárom už takmer 25 rokov
dodáva spoločnosť AGROSERVIS so sídlom v Komárne, sú dlhodobo spájane so
značkou JOHN DEERE, ktorú úspešne dopĺňajú aj ďalšie stroje z ponúkaného portfólia.
KUHN - stroje na krmoviny, spracovanie pôdy, hnojenie a chemickú ochranu, sejbu, pre živočíšnu výrobu
BEDNAR - stroje na spracovanie pôdy a mulčovanie
GÜTTLER - stroje na predsejbovú prípravu
BRANTNER - traktorové prívesy a návesy
PERARD - rozmetadlá maštaľného hnoja a prekladacie vozy
IRTEC - závlahová technika
DIECI - teleskopické manipulátory
Výkonné a spoľahlivé traktory, obilné kombajny, rezačky ako aj ďalšie ponúkané stroje, prinášajú svojím užívateľom každý rok
profit zásluhou vysokej spoľahlivosti a životnosti. Preto nie je náhoda, že napr. traktory JOHN DEERE s výkonom nad 100 koní
si dlhodobo už niekoľ ko rokov udržiavajú prvé miesto v rebríčku predaja traktorov na Slovensku. Spoločným znakom všetkých
dodávaných strojov je tradične vysoká kvalita a spoľahlivosť, podporovaná kvalitným servisným zázemím.
Preto neváhajte a dohodnite si stretnutie s predajcom JOHN DEERE ešte dnes pre získanie čo najviac informácií.

spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, www.agroservis.sk

• Agroservis - Západ s.r.o., prevádzka Trnava, Levice, Bánovce nad Bebravou, Radošina
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• AGROKOM - PLUS, spol. s r.o., prevádzka Prešov, Michalovce

Selekt Bučany: JUNO je bohyňou pšenice
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lovensko dosiahlo sebestačnosť v obilninách, keď sa v osevoch ozimnej pšenice dominantnými stali domáce odrody. Nezastupiteľné postavenie v nich
mali pšenice bučianskeho šľachtenia, na čele ktorého stál legendárny šľachtiteľ Bohumír Kábrt. Práve on položil základ modernému slovenskému šľachteniu
spoločne s dvojicou šľachtiteľov z južného Slovenska – Melicherom Bartalosom
zo Solár a Štefanom Szamákom zo Sládkovičova.
Táto slávna trojica vyšľachtila odrody pšenice, ktoré boli dokonale prispôsobené
podmienkam Slovenska. Odroda je vtedy úspešná, keď je ekoplastická a, samozrejme, spĺňa deklarované úžitkové parametre. Práve tieto kritéria spĺňa aj posledná z dlhého radu pšeníc bučianskeho šľachtenia JUNO, pracovne označená
BU 197.
Kde sa vzal názov Juno? Doktor Kábrt miloval inotaje. Napríklad prvá z jeho
pšeníc sa volala Amika. Bola to jednak skratka Auróry, Mironovskej a Kaukazu,
teda trojice odrôd, z ktorých bola vyšľachtená, ale názov Amika symbolizoval aj
priateľstvo (latinsky Amicus značí priateľa). Dcéra Bohumíra Kábrta Jana Sokolovičová pomenovala pšenicu po rímskej bohyni Juno. Bola to manželka Jupitera,
najvyššie postaveného boha, ktorému sa klaňali antickí Rimania. Akoby týmto
pomenovaním naznačovala šľachtiteľka potenciál tejto odrody.
Je skutočne mimoriadny. Ide o kvalitnú potravinársku pšenicu s hodnotením
potravinárskej kvality 7-8. Zároveň je to vysokoproduktívna odroda, ktorá dosahovala úrody 101,2 percenta na priemernú úrodu kontrolných odrôd. JUNO je
skorá odroda, stredného vzrastu. Má hustý, stredne dlhý paralelný klas, stredne
dlhé osinky na vrchole klasu, samotný klas je bielej farby. Priemerná hmotnosť
tisíc zŕn počas skúšania bola 40,5 – 42,9 gramu. Odroda má dobrú zimovzdornosť a suchovzdornosť. Potravinárska kvalita je hodnotená stupňom 7-8. Ilona
A, Juno A+. Má teda lepšiu potravinársku kvalitu ako Ilona. Objemová hmotnosť
počas skúšok dosahovala dobré hodnotenie. Zelenyho test je vysoký. Dobré sú aj
hodnoty dusíkatých látok a mokrého lepku. Objem pečiva je nižší, avšak je dobre
klenuté.
JUNO je určená najmä na pestovanie do kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Tu
dosahovala úrody v priemere 106,9 percenta na kontrolné odrody. Úspešne ju
možno pestovať aj v repnej výrobnej oblasti, kde dosahovala 101,2 percenta na
kontrolné odrody. Sejba sa odporúča v prvej dekáde októbra.
Zdravotný stav je veľmi dobrý. Odolnosti voči chorobám a škodcom sú na úrovni
kontrolných odrôd, má zlepšenú odolnosť proti hrdzi plevovej a hrdzi pšeničnej,
vysokú odolnosť proti fuzáriám. Výživa a hnojenie sa riadia plánovanými a dosahovanými úrodami a hladinou prítomných a prístupných živín v pôde.
V posledných rokoch začali mnohí poľnohospodári favorizovať západoeurópske
typy pšeníc, ktoré sú menej odolné proti suchu a vysokým horúčavám počas
dozrievania. Práve na takéto podmienky čoraz častejšie sa opakujúce v dôsledku globálneho otepľovania je dobre pripravená odroda JUNO. Nesklame kvalitou zrna a nízkym obsahom bielkovín, ktorý skresal nádeje na dobré speňaženie
úrody u mnohých pestovateľov, čo stavili v poslednej obilninárskej sezóne na
západné odrody.

Celkové otepľovanie planéty prináša počasie plné extrémov. Sotva sa možno
spoliehať na také ročníky, aké sme zažili v sezóne 2015/2016, keď vládli ideálne
zrážkové pomery a na ich konci bola rekordná úroda pšenice – najvyššia od roku
1990. Potrebujeme odrody pšenice, ktoré sa vedia vyrovnať s tvrdými prejavmi
počasia. JUNO napĺňa predstavu nielen odolnej, ale aj úrodnej pšenice produkujúcej zrno, ktoré možno dobre speňažiť.
Tak ako ľudia čelia stresom, čelia im aj rastliny. Šľachtenie musí predvídavo
zohľadňovať podmienky, v ktorých budú nové odrody pestované. Je umenie dať
odrode do vienka dobré adaptačné vlastnosti a zároveň ju vybaviť aj požadovanými kvalitatívnymi znakmi. To sa v prípade JUNO podarilo.
Odroda nevznikala v ľahkých podmienkach. Slovenské šľachtenie v posledných
rokoch sa muselo spoliehať najmä na inovatívnosť a kreativitu šľachtiteľov. Tí
sa na rozdiel od susedných krajín nemohli oprieť o štátnu pomoc, pretože tá je
systematicky znižovaná a šľachtenie, kedysi výstavná skriňa poľnohospodárstva,
sa ocitlo v pozícii siroty. Ak aj za týchto podmienok vznikajú nové odrody, je to
dielo húževnatosti a nápaditosti ľudí, ktorí sa mu venujú. V súvislosti s obavami
z ďalších prejavov extrémneho počasia zaznieva už aj z vedenia rezortu názor,
že sa treba oprieť o domáce šľachtenie. Celkom iste potrebujeme odrody, ktoré
sú prispôsobené charakteru rozmanitej slovenskej poľnohospodárskej krajiny. Na
to však nestačí len chuť, odhodlanie a um šľachtiteľov, ale aj skutočná a nielen
deklarovaná podpora sebestačnosti. Nám sa na Trnavskej tabuli rodí už viac áut
ako pšenice. Čosi zrejme nie je v poriadku, keď nevieme odlíšiť, čo je pre krajinu
v tej ktorej oblasti dôležitejšie.
Krajina so storočnou tradíciou šľachtenia, ktoré vždy držalo krok so svetom, sa
dostáva do pozície štatistu. Silu poľnohospodárstva vyjadruje jeho elita. Ak sa
nepostaráme o jej udržanie, budeme odkázaní na výpožičky zo zahraničia. A zapamätajme si, všetky dovážané odrody boli šľachtené na mieru tej či onej krajiny
a jej príslušnej oblasti. Aj preto Slovensko potrebuje vlastné odrody, ktoré sú šité
na jeho mieru.

Ing. Vladimír Sedlák, generálny riaditeľ,
Selekt Výskumný a šľachtiteľský ústav, a.s., 919 28 Bučany
Tel.: +421/ 903 538 177, e-mail: selektvsu@gmail.com
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Výkonné a spoľahlivé traktory, obilné kombajny, rezačky ako aj ďalšie ponúkané stroje, prinášajú svojím užívateľom každý rok
profit zásluhou vysokej spoľahlivosti a životnosti. Preto nie je náhoda, že napr. traktory JOHN DEERE s výkonom nad 100 koní
si dlhodobo už niekoľ ko rokov udržiavajú prvé miesto v rebríčku predaja traktorov na Slovensku. Spoločným znakom všetkých
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„Chcem mať veci
pod kontrolou.
O poistenie sa mi
stará silný maklér.“
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Ing. Milan Knoll, knoll@agropoistenie.sk, +421 918 900 830
Ing. Marek Dudáš, dudas@agropoistenie.sk, +421 903 380 135
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zavarskí chovatelia okrem iného aj produkciou
embryí, ktoré ponúkli aj ďalším slovenským
chovateľom.
Ako nám povedal Ing. Holček, chov dojníc je
v ním vedenom podniku na prvom mieste. Je
dôležitým zdrojom príjmov a pracovných príležitostí v družstve. Živočíšna výroba spotrebúva
až 52 % produkcie rastlinnej výroby a mení ju
na produkt s vyššou pridanou hodnotou. Podnik je z hľadiska podielu tržieb z predaja mlieka, samozrejme, veľmi závislý od ceny mlieka.
To vidieť veľmi dobre na posledných 2 uzavretých hospodárskych rokoch. Kým v roku 2014
tvorili príjmy za mlieko 43 % z celkových tržieb
podniku, o rok neskôr to bolo už len 36 % (pri
predaji vyššom o 141 000 l mlieka nižšie tržby
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NAJJ inov
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stroj roka“
NAJinovatívnejším strojom roka sa stal
postrekovač
Hardi
post
postrek
ovač HHa
rdi Alpha eevo EcoDrive

Výsledky podľa hodnotenia poroty:
1. Hardi Alpha evo EcoDrive
2. Traktory John Deere radu 6R
3. Samohybná rezačka Claas Jaguar radu 800.
Možnosť vybrať NAJinovatívnejší a najobľúbenejší stroj sme opätovne ponechali aj našim
čitateľom. Tí rôznou formou poslali nominovaným
strojom takmer tisícku hlasov a spomedzi dvanástich kandidátov rozhodli, že z ich pohľadu sú
najlepšie:
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NAJinovatívnejší stroj roka vyhlásila v poradí už svojho tretieho
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Hardi Alpha.

1. Sejací stroj Pöttinger Terrasem C s prihnojovaním
2. Sejačka Horsch na presný výsev obilnín
3. Traktory JCB Fastrac radu 4000

Vyhlásenie výsledkov súťaže sledovalo množstvo ľudí.
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Nominované stroje dostali nadštandardný
priestor na propagáciu v časopisoch našej vydavateľskej skupiny a na našom portáli Agrobiznis.sk.
Prvé tri umiestnené stroje vzídené z hodnotenia
poroty dostali aj možnosť prezentácie v časopise
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve a víťaz súťaže od hlavného partnera súťaže S-Slovensko výhodné financovanie produktu spoločnosti
Hardi s bonusom 1 000 €.

Víťaz NAJinovatívnejší stroj.
Porota zložená zo zástupcov univerzity, praxe
a nášho vydavateľstva v hhlasovaní
lasovaní vyberala spomedzi
m
edzi dvanástich strojov - 3 traktorov (Massey

Cena

časopi

su:

Nominované stroje boli vystavené
ené pred pavilónom K.

Partneri podujatia:

Snímk

a: Slove

nský
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Ferguson 7626, JCB Fastrac
F
radu 4000 a John
Deere 6R), 2 rezačiek (Krone a Claas), 2 sejacích
strojov (Pöttinger a H
Horsch), 2 pôdoobrábacích

strojov (Lemken a Vogel&Noot) a po jednom postrekovači (Hardi), cisterne (Fliegl) a kombajne
(New Holland).

Za bronzové miesto v súťaži prevzal ocenenie za spoločnosť Agrall Martin Deák. Plaketu odovzdával Tomáš Revaj za S-Slovensko (prvý zľava), Peter Demo
z vydavateľstva MM press (tretí zľava) a riaditeľ Agrokomplexu Eduard Krcho.

Za druhé miesto v súťaži prebral za Agroservis Komárno ocenenie Eugen
Mizerák.

Robert Mladenov (vľavo) za Unimarco SK prebral od konateľa vydavateľstva
MM press ocenenie za prvé miesto za postrekovač Hardi Alpha evo EcoDrive.

Vyhlásenie výsledkov moderoval Ján Škorňa, ktorého poznáte aj z programu
RTVS Farmárska revue.

Mediálni partneri:

pu vysokoteľných jalovíc, tentokrát červenej
variety zo Slovenska.
Veľkým plusom, ktorý prispieva k dlhovekosti,
je systém ustajnenia (voľné s hlbokou podstielkou), poskytujúci dojniciam maximálne
pohodlie. Hoci majú najstaršie objekty už
viac ako 20 rokov, stále spĺňajú požiadavky na
moderné ustajnenie dojníc. Vari jedinou vecou, ktorá by sa im z dnešného pohľadu dala
vytknúť, je nedostatok svetla. Inak tu však nájdete prakticky všetky prvky, ktoré zvyšujú pohodu zvierat aj počas horúcich letných dní (o.i.
aj ventilátory s rozprašovaním vody).
Kombináciu rozumnej mliekovej úžitkovosti
(okolo 9 000 kg za laktáciu) a dobrých životných podmienok zvierat dopĺňa kvalitná a živinovo vyvážená kŕmna dávka. Jej základom
sú špičkové konzervované objemové krmivá
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Dlhovekosť majú v „krvi“
Kým v prvých rokoch sa šľachtenie zameriavalo na zvyšovanie priemernej úžitkovosti stáda,
posledných 10 rokov má prednosť dosiahnutie
ekonomickej výroby mlieka. Mlieková úžitkovosť sa už tak „nešpičkuje“, skôr sa šľachtí na
zdravie končatín a vemena, t.j. na vlastnosti,
ktoré umožňujú dosiahnuť dlhší produkčný vek
zvierat v stáde. Pri laktačnej úžitkovosti blízkej
10 000 kg mlieka sa totiž začali pri niektorých
dojniciach objavovať problémy s reprodukciou,
ale aj zdravím, čo zvyšovalo tlak na ich vyraďovanie. Aj preto museli v Zavare pristúpiť okrem
zmeny prístupu v šľachtení aj k ďalšiemu náku-
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o 298 000 €). Pokračujúca kríza v sektore produkcie mlieka zrejme opäť „zamieša karty“
v ekonomike podniku.
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Webový portál poľnoinfo.sk sa od roku 2008 stal partnerom mnohých
predstaviteľov agrárnej samosprávy, rezortných inštitúcií, študentov, ale najmä
poľnohospodárov. Stovkám našich agropodnikateľom prichádza každý deň
ráno e-mail s prehľadom nových článkov uverejnených na webe poľnoinfo.sk.
Niektorých sme sa spýtali, prečo si portál obľúbili a aký obsah vyhľadávajú.

Ing. Milan Halmeš,
predseda,
Poľnohospodárske družstvo
Žemberovce (okres Levice)
Portál Poľnoinfo si vždy rád
so záujmom prečítam, lebo
tam vždy nájdem aktuálne
a odborné informácie od
správ zo sveta až po reálny
roľnícky život. Hádam najviac
si cením, že je adresný. Keď
čítam poľnoinfo.sk vždy mám
pocit, že sa rozprávam
s Jurajom Hubom, ktorý
portál prevádzkuje. Spravuje
ho človek, ktorý sa v mladom
veku zanietene venuje
agrosektoru, čomu sa veľmi
teším. Rastie nám z neho
odborný publicista, ktorých je
ako šafranu. V našom ťažko
skúšanom odvetví nám môže
pomôcť takýto nezávislý
portál a jeho prevádzkovateľ.

Ing. Ján Paciga, PhD.,
predseda predstavenstva
AGRIA Liptovský Ondrej
(okres Liptovský Mikuláš)
Portál sledujem pravidelne od
jeho vzniku. Témy sú vždy
aktuálne, odborné
a „z každého rožka troška.“
Vyhľadávam štatistické údaje
alebo aj pekné články
z nášho agrárneho priestoru.
Priznám sa, že keď ráno
o 5.45 otváram tablet, prvé
čítam poľnoinfo.sk.

Ing. Oliver Slezák,
FARMA SLEZÁK, Cífer
(okres Trnava)
Portál poľnoinfo.sk som si
obľúbil pre aktuálne
informácie v z agrosektoru.
Sú tam aj zaujímavé články
a reportáže z domova i zo
zahraničia. Najviac ma
zaujímajú správy týkajúce sa
rastlinnej výroby, cien
komodít a legislatívy.

Ing. Marian Halmeš,
riaditeľ, SEMA HŠ
Sládkovičovo
(okres Galanta)
Veľkú pomoc pri
pripravovaných predajoch
agrokomodít mám v trhových
cenových informáciách
poľnoinfo.sk. Zaujímajú ma
správy z agrosektoru či
z regiónov, vždy tam nájdem
veľa nového. Z konkrétnych
článkov ma zaujali informácie
o Biopotravine roka
a reportáže o podnikoch
umiestnených v súťaži Top
Agro alebo Najkrajší chotár.
Vždy si rád prečítam
o pripravovaných nových
opatreniach, či už domácich,
alebo tých z Európskej únie.

Ing. Marian Železník,
predseda, Roľnícke
podielnícke družstvo
Zuberec (okres Tvrdošín)
Na poľnoinfe sa mi páči, že
prináša reálne informácie
o dianí v sektore v zhutnenej
podobe. Snaží sa byť
pozitívny, ale nie je servilný.
Kritikou chce pomôcť, a nie
očierňovať. Vytvára priestor
na diskusiu, čo je potrebné
pri hľadaní východísk,
zároveň však odhaľuje, že
argumentačne sme neraz
plytkí.

Anna Glejdurová,
predsedníčka,
Poľnohospodárske
podielnícke družstvo
Liptovská Teplička
(okres Poprad)
Portál polnoinfo.sk som si
obľúbila pre aktuálne
spravodajstvo vo všetkých
smeroch, ktoré sa týkajú
poľnohospodárstva. Patrí
medzi moje obľúbené
stránky, ktoré otváram každý
deň. Občas sa vyjadrím
v komentároch, hlavne keď
niektoré otázky súčasnej
situácie v poľnohospodárstve
komentujú ľudia, ktorí o tom
nemajú ani „šajnu“.

• Nová odborná príloha Hospodárskych novín
• Komplexné informácie zo sveta pôdohospodárstva
• Vychádza od novembra 2017 raz mesačne
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Nová odborná príloha Hospodárskych novín
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email: predplatne@mafra

Odborný obsah

Rozhovory, udalosti, história,
reportáže a všetko o obrábaní pôdy,
pestovaní plodín, chove hospodárskych
zvierat, potravinárstve a lesníctve.
HN Agro poskytne čitateľom rozhovory s top
osobnosťami z oblasti pôdohospodárstva.
HN Agro vysvetľuje pôdohospodárske témy
odborne, a zároveň zrozumiteľne.
HN Agro poskytne komplexný pohľad
na pôdohospodárstvo na Slovensku.

Slovenské
poľnohospodárstvo
po roku
2020

HN Agro bude pravidelnou prílohou
Hospodárskych novín so silnou
marketingovou podporou.

Top
Agro 2016 –
najlepšie firmy
v pôdohospodárstve

Hlavná téma:
Podpora
slovenských
potravín

Mladí
podnikatelia
v poľnohospodárstve

HN Agro prinesie pravidelne Tému mesiaca.
Peter Hajnala

Lucia Gregorová

riaditeľ marketingu a PR
mob: +421 918 389 042
tel: + 421 2 482 38 141
e-mail: peter.hajnala@mafraslovakia.sk

Sales manager
mob: +421 905 371 018
tel: + 421 2 482 38 154
e-mail: Lucia.Gregorova@mafraslovakia.sk
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Slovenská dojná ovca.

Esdéočko je dieťaťom
slovensko-francúzskej lásky

N

árodné plemená zvierat a odrody
rastlín najlepšie vyjadrujú charakter
krajiny, v ktorej sa pestujú. Sú najlepšie prispôsobené miestnym podmienkam
a zrkadlí sa v nich aj tvorivý duch ľudí, ktorí
ich vyšľachtili. Slovenské šľachtenie nemá
ustlané na ružiach, zápasí s nedostatkom
financií a predsa dáva krajine to, čo najviac
potrebuje.
Šľachtitelia oviec tohto roku obohatili kolekciu plemien o najproduktívnejšie mliečne
plemeno Slovenskú dojnú ovcu. Stáda výkonnejších mliečnych oviec by mohli postupne zvrátiť súčasnú abnormalitu, keď na výrobu bryndze sa dováža mlieko z Talianska
či Balkánu. Začítajme sa do príbehu Milana
Margetina a jeho spolupracovníkov, ktorí
vedno s chovateľmi urobili veľký krok k posilneniu kedysi samozrejmej sebestačnosti
v produkcii ovčieho mlieka.
V roku 1989 vyslal Výskumný ústav ovčiarsky v Trenčianskej Teplej mladého vedca Milana Margetína na študijnú cestu do
Veľkej Británie. Na ostrovoch za kanálom
La Manche sú jedny z najväčších stád oviec
v Európe. M. Margetin si všimol jeden pozoruhodný detail – Angličania, skvelí výrobcovia vlnených látok, dokonale a s vysokou pridanou hodnotou zužitkovali aj ostatné ovčie
produkty. Slováka prekvapil veľký sortiment
ovčích syrov a dokonca zmrzlina z ovčieho
mlieka. V západnej Európe sa práve dvíhala
vlna záujmu spotrebiteľov o mliečne výrobky
prinášajúce zdravotné benefity.

Pár mesiacov po Margetinovom návrate
z Veľkej Británie padol starý režim. Ubehlo
niekoľko rôčkov a všetkým zainteresovaným
bolo jasné, že slovenské ovčiarstvo sa dostalo na križovatku. O hrubšiu slovenskú vlnu
stratili domáce textilky záujem, naporúdzi
bola kvalitnejšia a jemnejšia z dovozu, navyše odevný priemysel prechádzajúci privatizáciou čelil nevídanej konkurencii výrobkov
z dovozu.
V tejto situácii prichádza Milan Margetín
s návrhom, že na Slovensku sa musí chov
oviec preorientovať zo známeho trojakého úžitku – mlieka, mäsa a vlny – najmä na
produkciu ovčieho mlieka. V čase veľkých
zmätkov poznamenaných rýchlo sa meniacimi názormi na budúcnosť slovenského poľnohospodárstva mal Margetín šťastie. Jeho
návrh doviezť na Slovensko vysoko produktívne francúzske mliečne plemeno Lacaune
dostal podporu. V roku 1993 sa na hospodárstve ovčiarskeho výskumného ústavu
v Trenčianskej Teplej objavili plemenné barany Lacaune.

Nech žije tvorivosť

Milan Margetin nemárnil čas a spolu so
svojimi kolegami Antonom Čapistrákom
a Dušanom Apolenom začali krížiť domáce
plemená Zošľachtenú valašku a Cigáju s Lacaune. Len pre zaujímavosť, ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia plemeno
Lacaune nevynikalo mimoriadnou dojivosťou
– veď ročne dávala táto ovečka hojne chova-

ná v južnom Francúzsku len 70 litrov mlieka.
Na prelome storočí už to bola ovca s ročnou
produkciou takmer 300 litrov mlieka. Francúzi prostredníctvom vládnej agentúry naliali
do jej šľachtenia obrovské prostriedky a cieľ
sa dostavil. Nebolo to samoúčelné, známy
syr Roquefort vyrábajú práve z mlieka oviec
Lacaune. Za zhruba polstoročie narástli stáda tohto plemena štvornásobne.
Francúzsko jasne ukazuje, akou cestou
sa má uberať moderné poľnohospodárstvo.
Keď začiatkom leta roku 2017 slávnostne uviedli do života nové národné plemeno
Slovenskú dojnú ovcu, v žilách ktorej prúdi
krv domácej valašky, cigájky a francúzskeho Lacaune spolu s východofrízskou ovcou,
mali a majú slovenskí chovatelia k dispozícii
už produkčné stádo v počte 50-tisíc oviec.
Na skromné domáce pomery je to husársky
kúsok, ktorý sa trojlístku šľachtiteľov podaril
vďaka zanietenej podpore desiatok vynikajúcich chovateľov oviec z celého Slovenska.
Od prvého kríženia po súčasnosť prišlo
na svet 25 generácií krížencov, než plemenári s istotou mohli povedať: Slovensko má
novú dojnú ovcu. Predstavme si ju.
Na farme v Trenčianskej Teplej ju obdivovali od malých detí, cez desiatky chovateľov
až po ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú. V oplôtkoch boli snehobiele jahniatka, plemenné barany aj bahnice. Nie náhodou pútali veľkú pozornosť, veď na rozdiel
od Zošľachtenej valašky, ktorá dáva za laktáciu priemerne 120 litrov mliečka, nadojí Slo-
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Milan Margetin, Anton Čapistrák, Gabriela Matečná a Dušan Apolén počas predstavenia nového plemena.

venská dojná ovca o 30 percent mlieka viac,
teda 150 až 160 litrov mlieka od chvíle, čo sa
narodí malé jahňa až po skončenie dojenia
v jeseni. Tento prírastok by mohol znamenať
prielom v produkcii ovčieho mlieka, po ktorom je medzi mliekarňami čoraz väčší dopyt.
„Keď sme sa púšťali do šľachtenia, túžili sme dosiahnuť vyššiu mliečnu úžitkovosť
a plodnosť typickú pre Lacaune a zachovať vysokú odolnosť voči nepriazni počasia a dobrú „chodivosť“, teda priechodnosť
podhorskými a horskými pasienkami typickú pre cigájku či valašku,“ opísal podstatu
šľachtiteľského projektu Milan Margetin.

Životaschopné, produktívne
a plodné

Šľachtitelia akoby sa pokúšali spojiť oheň
a vodu. Lacaune neobľubuje horské terény,
je to ovečka, ktorá má rada pohodlie, skôr
roviny, pasie sa v sadoch a podobne ako
najproduktívnejšie dojné plemeno kráv holštajnsko-frízske dáva najvyššiu úžitkovosť,
keď nestráca energiu zbytočnými pochodmi.
Lacaune majú skrátka rady ovčín a pasienok
je pre nich skôr doplnok. Lenže najlepšie
ovčie mlieko, to vedeli už naši predkovia, je
z čerstvej paše.
Slovenská dojná ovca podedila po svojich
rodičoch naozaj dobré vlastnosti. Dáva viac
mlieka, v špičkových chovoch sa dokonca
najlepšie jedince približujú dojnosťou Lacaune. Rudolf Bobček, šéf chovu v PD Sklabiňa pri Martine, sa pochválil, že nezriedka
najlepšie bahnice dávajú za dojnú sezónu aj
280 litrov mlieka. Takú istú skúsenosť má aj
Ján Dvoriak z Agrodružstva Bystré v okrese
Vranov nad Topľou. Ide o dva zo štrnástich
experimentálnych chovov, ktoré pomáhali pri
tvorbe nového plemena ovce.
Stáda SDO-čky, tak v skratke volajú Slovenskú dojnú ovcu, spásajú pasienky v nadmorskej výške od 500 do 700 metrov. To
znamená, že nové plemeno zdedilo na jednej
strane životaschopnosť a na druhej je veľmi
produktívne i plodné. Ktorého chovateľa ne-
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poteší, keď mu bahnica privedie namiesto
jedného, dve jahniatka? Plodnosť sa pohybuje v rozmedzí 150 aj 170 percent.
Isteže za výkon sa platí, Slovenská dojná
ovca nespasie hôľne pasienky, ale ako pripomína Slavomír Reľovský, riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz, stáda nového plemena
môžu vypásť väčšinu lúk a pasienkov v horských a podhorských oblastiach Slovenska.
Ešte pred necelými tridsiatimi rokmi zaberali
trvalé trávne porasty plochu 880-tisíc hektárov. Vlani ich však bolo o 170- tisíc hektárov
menej, pretože na Slovensku ich nemá kto
spásať. Zarástli lesom, lebo prudko sa znížili
stavy dobytka aj oviec. „Veľmi sme potrebovali plemeno, ktoré sa samo napasie a dá
pritom veľa kvalitného voňavého mlieka. Teraz ho máme a to dáva nádej, že uchováme
podhorskú a horskú krajinu v tej podobe, ako

Milan Margetin s novým plemenom oviec.

nám ju zanechali generácie
predkov,“ rysuje očakávania i nádejnú perspektívu
Slavomír Reľovský.
Zdá sa, že v tejto chvíli
majú chovatelia kľúčové
tromfy v rukách. Naporúdzi je plemeno, ktoré môže
premeniť obrovský zelený
oceán bielkovín na ovčie
mlieko, z ktorého sa dá vyrobiť prvotriedna bryndza.
„Nové produktívnejšie slovenské plemeno by malo
výrazne zlepšiť ekonomiku
výroby mlieka, čo by malo viesť k tomu, aby sme
bryndzu, oštiepky a parenice vyrábali ako vždy v minulosti len z domácej suroviny,“ povedala ministerka
pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Vyšľachtenie
nového plemena označila
za výnimočný počin, teraz
je dôležité, aby sa chovatelia zmocnili možností, ktoré
im ponúka nové plemeno.
To, pravda, nebude vôbec jednoduché. Produkčný potenciál Slovenskej
dojnej ovce musia využiť
sami chovatelia. O ovcu je
medzi chovateľmi veľký záujem, pretože pravé ovčie mliečne výrobky sa dobre predávajú. Lenže zvýšiť populáciu nového plemena
na štvornásobok, ako sa podarilo Francúzom
pri plemene Lacaune, bude tvrdý oriešok.
Ovce na Slovensku takmer nemá kto pásť.
Je to vari najväčší paradox, v krajine, kde
sú národným jedlom bryndzové halušky,
chýbajú bačovia. Bača je dnes jednou z najvzácnejších profesií v poľnohospodárstve.
Muži či ženy, áno máme už aj bačovky, ktoré sa starajú o stáda oviec, prichádzajú do
dôchodkového veku a čiernou morou manažmentov družstiev je, kto ich nahradí.

O čom je údel bačov

Ja som bača veľmi starý, nedožijem do
jari... Táto známa ľudová pesnička vystihuje
pomery v slovenskom ovčiarstve. Najsilnej-

šia generácia bačov doslova vymiera. „Mladí
sa nechcú stať bačami a ani zárobky tisíc
eur mesačne, čo je vysoko nad priemer platov v poľnohospodárstve, ba aj nad priemer
príjmov v celom hospodárstve, nie sú lákadlom,“ konštatuje realitu Rudolf Bobček. Celú
svoju chovateľskú kariéru prežil na družstve
v Sklabini. Pred revolúciou chovali štyri stáda
oviec, dovedna ich bolo vyše dve tisíc. Dnes
majú Sklabinčania už len dve stáda.
„Bača bol kedysi vážený človek, dnes
však nevieme k ovciam získať mladých ľudí, pretože odmietajú prijať životný štýl, ak
chcete údel, ktorý je typický pre túto profesiu,“ dodáva Rudolf Bobček. Oným údelom
je nevyhnutnosť byť pri stáde vlastne po celú
pasienkovú sezónu. „Mladí chcú vysoké zárobky a veľa voľného času, a to nejde veľmi
dovedna. Napokon aj lekári majú nočné služby. Za úspech sa platí odriekaním v nejakej
podobe v každej profesii. Málo o tom hovoríme,“ vysvetľuje jednu z príčin nezáujmu
o bačovské povolanie.
V Agrodružstve v Bystrom kedysi dojili
ovce ručne. Keď od jedného zo stád odišiel
bača, zakúpili dojáreň. Bača Jozef Habiňák
si nevedel predstaviť, že ovce podojí stroj,
ale o pár mesiacov neskôr si dojáreň nevedel vynachváliť. Technika môže zmeniť podmienky v chove oviec. Nové plemeno, ktoré
dá 1,5 litra mlieka, už nedokážu podojiť valasi ručne. Puchnú im ruky a mladí ťažkú prácu
odmietajú.
Otázkou je, ako prilákať mladých ľudí
na salaše. Najprv ich treba dostať do škôl,
lenže do akých, keď chýrnu bačovskú školu
v Záblatí pri Trenčíne po revolúcii zrušili. Pár
desiatok kilometrov proti prúdu Váhu v Pruskom je Stredná odborná škola, ktorá ponúka

Deti – budúcnosť ovčiarstva.

študijný odbor salašník a salašníčka. Záujem
o profesiu je rovný takmer nule, odbor nevedia na škole otvoriť. „Slovensko sa zmenilo. Ak sa chceme vrátiť ku svojim koreňom,
musíme zmeniť všetko,“ vraví Milan Margetin
a dodáva: „Máme síce nové plemeno ovce, máme aj moderné dojárne, ale kľúčom
k zdravým potravinám sú mladí ľudia. Pokiaľ
nezmeníme zažité predstavy o poľnohospodárstve a najmä o chove oviec ako o stratenej varte, nič sa nezmení.“
Ako dosiahnuť zmenu? Na to nie je ľahká

Okrem toho, že OVISFARMA, s.r.o., je známym
producentom ovčích mliečnych produktov, je aj
významným dodávateľom chovateľských potrieb.
Má v ponuke viac ako 3 000 položiek tovarov pre
hovädzí dobytok, ovce, kone, hydinu a králikov.
Pre dobytok zabezpečuje manipulačné súpravy
a zábrany, fixačné klietky, ohradové panely, váhy,

odpoveď. Možno by viac mohli urobiť politici
a spolu s nimi aj populárni moderátori televízií
či rozhlasu. Až príliš sú zahľadení na hviezdy
šoubiznisu. Slovensko však nepotrebuje
stovky spevákov, hercov, ani tisíce právnikov
a politológov, ale praktické profesie.
Nedávno slávila na obrazovkách úspech
relácia Zem spieva. Ozaj, kto je ústrednou
postavou slovenských ľudových piesní? No
predsa bača. Možno by stálo za to zviditeľniť
túto profesiu. Skrz pravú ovčiu bryndzu, oštiepok či parenice má budúcnosť.

krmelce. Ponúka napájačky rôzneho typu – plastové,
kovové, plavákové, loptové, vyhrievacie, ako aj
napájacie žľaby. Zabezpečuje a montuje elektrické
ohrady pre zvieratá, ohrady na ochranu úrody proti
zveri, oplocuje vinohrady a tiež včelstvá na ochranu
proti medveďom. V ponuke sú aj oblúkové haly
a prístrešky.

Samozrejmosťou je poradenstvo
podložené vlastnými skúsenosťami a individuálny prístup.
Kontakt
OVISFARMA SK, s.r.o., Slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
Mobil: +421 948 230 609, www.ovis.sk
reportáž / inzercia
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Kazachstan – zem neznáma,
zem veľkých príležitostí

K

azašská Astana sa stala po prvý raz
v histórii usporiadateľom svetovej
výstavy EXPO. Hlavné mesto deviatej najväčšej krajiny sveta ohromilo výstavou aj samým sebou. Expo s mestom
demonštrovali, čo všetko dosiahol Kazachstan na svojej krátkej emancipačnej
ceste, ktorú začal vyhlásením nezávislosti
v roku 1991.
Expo určite splnilo cieľ predstaviť Kazachstan ako modernú krajinu, s ktorou
sa oplatí spolupracovať. Astana primäla
zmeniť pohľad na bývalú postsovietsku
republiku, ktorú si mnohí spájali s kozmodromom Bajkonur, stepami a ťavami či
najvyššie položeným prírodným klziskom
sveta v niekdajšom hlavnom meste Almate. Expo 2017 ukázalo, že krajina dala zbohom minulosti a odvážne kráča do
budúcnosti.
Astana je supermoderné mesto, na
rozvoji ktorého zakladateľ moderného Kazachstanu prezident Nursultan Nazarbaev
nešetrí. Hovoria o ňom, že je osvietený
vládca. Z jeho vôle vybudovaná Astana
zdvihla Kazachom sebavedomie do výšok
mrakodrapov. Výstavou Kazachovia naznačovali, kam smerujú. Rozvoj krajiny sa
už nebude opierať len o nerastné bohatstvo v podobe ropy, plynu, uránu, titánu
či molybdénu alebo o vývoz obilia, budúcnosť má financovať ekonomika postavená
na inteligentných technológiách.

Energia a potraviny budúcnosti

Kazachstan horúčkovito modernizuje,
túži vyrábať viac hotových výrobkov a nie
hocakých, ale s vysokou pridanou hodnotou. Má síce dostatok obilia, exportuje
milióny ton pšenice, ale mohol by dorábať
ešte viac. Najmä však potrebuje intenzívnejšiu živočíšnu výrobu, pretože súčasníci
chcú jesť viac mliečnych výrobkov, pochutnávať si nielen na obľúbenej koňacine
a baranine, ale aj na hovädzích steakoch.
Krajina zároveň čelí globálnej klimatickej
zmene aj neblahému dedičstvu sovietskej
industrializácie, kde výkon a obetavosť
ľudí budujúcich komunizmus boli všetko,
a nehľadelo sa vždy na kvalitu životného
prostredia ani na úroveň samotného ľudského žitia. Stačí spomenúť osud Aralského jazera, skromné sovietske domácnosti,
stelesnením ktorých boli komunálne byty
obývané mnohými rodinami.
Kazachstan chce byť tiež viac zelený,
ale lesy sa rozprestierajú len na necelých
piatich percentách z celkových 2,7 milióna
štvorcových kilometrov. Je to síce rozloha
bývalého Československa, lenže obyvateľstva pribúda. Drevo je vzácnou surovinou
a les umožňujúci lepšie hospodáriť s vodou robí život v krajine s horúcimi letami
a drsnými mrazivými zimami znesiteľnejší
a prívetivejší.
Splneniu týchto kazašských túžob môže pomôcť aj Slovensko. V Astane počas
slovenského národného dňa sme takúto
ponuku dali aj dostali. Mnohí z domácich
návštevníkov Expa smerovali rovno ku kazašskému pavilónu. Neprehliadnuteľná guľa pripomínala planétu Zem. Po ceste k nej
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Supermoderná Astana.

bol malý amfiteáter, v ktorom počas slovenského dňa vystupovala Lúčnica. Strhujúce vystúpenie tanečníc a tanečníkov
otvorilo kazašské srdcia a pripomenulo im:
nezabudnime sa zastaviť v slovenskom
pavilóne.
Nosnou témou Expa 2017 je Energia
budúcnosti. Slovensko sa témy, ktorá hýbe osudmi ľudí aj ich peňaženkami, zmocnilo hravým spôsobom. V pavilóne si ľudia
všimli Ekokapsulu – energeticky sebestačný inteligentný mikrodom, ktorý umožňuje
bývať aj na odľahlých miestach mimo inžinierskych sietí pri zachovaní vysokej úrovne komfortu. Zdrojom energie bol solárny
panel na streche mikrodomu a vrtuľa, ktorá
premieňala vietor na elektrinu. Múdro vymyslené.
Miest vhodných na využitie ekokapsu-

ly je v Kazachstane viac než dosť, veď sú
tu rozsiahle púšte či polopúšte, stačí spomenúť Kyzylkum. Pravda, Kazachovia sú
skromní, vzišli z kočovníkov, ale súčasníci,
ako dokazuje prepychové hlavné mesto,
milujú pohodlie. To ekokapsula vie zabezpečiť aj v drsných podmienkach.
Chargebrella, ďalší hit slovenského
pavilónu, mnohým pripomínala dáždnik.
V skutočnosti to bol prenosný generátor
elektrickej energie, ktorý dokáže nabiť mobil, tablet, fotoaparát či navigačný systém.
Opäť zariadenie šité nielen na mieru Kazachstanu.

Siete rozhodili energetici,
farmári aj lesníci

Nijaký pavilón nedokáže úplne prezentovať možnosti tej či onej krajiny. Môže

však nadchnúť a naznačiť ducha a tvorivú
energiu národa, ktorý ho obýva. Kazachovia si Slovákov a opačne Slováci Kazachov
otestovali počas kontaktných obchodných
rokovaní. Ukázalo sa, že máme čo ponúknuť a že o naše výrobky, služby či projekty
a podnikateľské riešenia je veľký záujem.
Stanislav Kučírek je riaditeľ slovenskej
spoločnosti, ktorá je členom FT Groupe –
tá sa zaoberá tvorbou projektov a konzultačnými službami v energetike. Z Astany
sa vracal dobre naladený – ním vedená
neveľká, 30-členná, spoločnosť objavila
partnerov, ktorí sa zaujímali napríklad o to,
ako likvidovať uhoľné kaly, ktoré sú problémom všetkých krajín, čo vo veľkom ťažia
uhlie. Kučírekova firma vie, ako na to.
Krátko po revolúcii mnohí podnikaví
slovenskí poľnohospodári uvažovali a aj sa
pokúšali podnikať na Ukrajine. Veľké plány
napospol stroskotali. Zato v ďalekom Kazachstane sa uchytil Asad Akbari, farmár
z Andrejovej neďaleko Bardejova. Akbari
prišiel na Slovensko uprostred 80. rokov
minulého storočia. Mal sedemnásť rokov
a bystrú hlavu. Vyštudoval veterinársku
univerzitu v Košiciach, pracoval ako zootechnik, neskôr predseda družstva, potom
si založil farmu. Rozpráva plynne po slovensky, iba jeho meno pripomína, že pochádza z krajiny spod Hindukúša.
Asad Akbari urobil v Kazachstane to, čo
podnikaví Dáni na Slovensku. Potomkovia
Vikingov nemajú doma veľké farmy, tak
do sto hektárov najviac, zato na Slovensku skúpili veľké družstvá, s čím sa našinci
ťažko vyrovnávajú. Ani Akbari nehospodári
na Slovensku na veľkej farme, má 320 hektárov, zato neďaleko Alma-Aty má v podnájme 1 200 hektárov prvotriednej pôdy od
miestnych podnikateľov. Trvalo mu hodnú

Priateľstvo s lučničiarkami.

chvíľu, kým všetko zadministroval, ale muž
s mentalitou blízkou Kazachom bol trpezlivý.
Kazachovia od neho očakávajú, že
pozdvihne úroveň poľnohospodárstva.
Očakávania vysoko prekračuje – vlani dorobil namiesto bežných 1,5 tony pšenice
z hektára 4,5 tony. Doviezol dva zetory,
k nim pluhy, náradie na prípravu pôdy,
sejačky a zaviedol agrotechniku, ktorá
viedla k znásobeniu úrody. „Nadaných agropodnikateľov máme na Slovensku viac,
Asad Akbari je ukážkou, ako sa do veci
vložiť,“ povedal generálny riaditeľ sekcie
pôdohospodárstva Štefan Ryba. Spolu so
svojím kolegom Milanom Lapšanským, šé-

fom obchodu a potravinárstva na slovenskom rezorte pôdohospodárstva, rokovali
o možnostiach spolupráce.
Otvára sa na neočakávaných miestach.
Kazachstan je síce moslimská krajina,
ale žijú tu aj pravoslávni Rusi, Ukrajinci či
Bielorusi. A tým napríklad chutí slovenské
víno. „V Kazachstane dominuje talianske
víno, často je veľmi predražené. My sme
ponúkli biovíno, a veru si ho domáci pochvaľovali,“ povedal Milan Lapšanský.
Spoločnosť Domin&Kušický potvrdila, že
traja kazašskí distribútori prejavili záujem
o slovenské víno. Práve tak zarezonovali
slovenské nápoje z ovocia so zdravotným
benefitom. Astanu obývajú mladí ľudia

Aj Slovensko má čo ponuknúť Kazachstanu.
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s nadštandardnými príjmami, ktorí majú
záujem o zdravý životný štýl.
Kazachstan sa javí pre Slovensko ako
alternatíva v dovoze šošovice. Takmer
všetku importujeme z Kanady, kazašské
firmy ju ponúkajú o desať percent lacnejšie. „Do chvíle než opäť rozbehneme výrobu vlastnej šošovice, je to pre nás dobré
obchodné riešenie,“ uvažuje M. Lapšanský. V jednom má tento muž pravdu: „Slovensko prichádza do Kazachstanu medzi
poslednými, ale je tu obrovský trh, na
ktorom sa môžeme lepšie uchytiť ako na
preplnených západoeurópskych trhoch,
kde sú spotrebitelia tvrdo fixovaní na svoje
výrobky.“
Kazachovia sa v diskusiách o spolupráci pýtali, či máme skúsenosti so zarybňovaním riek a jazier, aká je úroveň
slovenského chovu dobytka. „Myslím, že
najlepším riešením je pozvať Kazachov na
Slovensko a ukázať im naše farmy,“ povedal Štefan Ryba. Naozaj lepšie je jeden raz
uvidieť, ako sto ráz počuť.
Dvere do Kazachstanu majú otvorené
aj slovenskí lesníci. „Kazachovia hľadajú
krajiny, ktoré majú skúsenosti s obnovou
lesov. Náš špecializovaný závod Semenoles Liptovský Hrádok bol založený takmer
spred sto rokmi a na Slovensku sme zvládli aj extrémne situácie po živelných pohromách,“ povedal generálny riaditeľ Lesov
SR Marian Staník. Slovenskí lesníci uspeli
pri zalesňovaní Severnej Kórey a trúfajú si
využiť príležitosť aj v Kazachstane.
Konkurencia je veľká – o zalesňovanie
sa uchádzajú Poliaci, Američania, Rusi aj
Číňania, ale územia a práce bude dosť pre
všetkých. Hrádocký Semenoles má voľné

Kazašské folklórne trio.

kapacity, najmä však bohaté skúsenosti
a dobrých odborníkov. Kazachstan túži
zalesniť územie okolo Astany, ktorá vyrástla na celine či presnejšie v stepi. Do lesov
chce ukryť rieky a od ich brehov ťahať lesné porasty ďalej do vnútra krajiny, ktorou
sa preháňa vysušujúci vietor.
Hlavnými zalesňujúcimi drevinami majú byť smrek, smrekovec, borovica, topoľ,
breza a vŕba. Tie stromy Slovensko dobre
pozná. Máme rešpektovaný lesnícky vý-

skum, takže najbližšia októbrová návšteva
slovenských lesníkov by vari mohla viesť
už k tvorbe pilotného projektu. Ak sa vydarí, môže to byť začiatok vzájomne užitočnej spolupráce.

Veľké príležitosti pre obe krajiny

Andrejovský farmár Asad Akbari tohto roku zasial na svojej kazašskej farme
lucernu, červenú ďatelinu a kultúrne trávy. Chystá krmoviny pre mäsový dobytok

Poľnohospodárstvo,
najcennejšia práca
na zemi.
�Táto krajina je tu
pre mňa a moju rodinu,
kŕmi ľudí a stále tu bude
aj pre budúce
generácie.”
BASF sa spája s farmármi, aby im pomohla starať sa o
krajinu a chrániť ich úrodu pre trvalo udržateľné využívanie
zdrojov a starostlivosť o životné prostredie. Spolu posúvame
poľnohospodárstvo vpred.
www.agro.basf.sk
Bližšie informácie získate na adrese: BASF Slovensko, spol. s r. o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, tel.: 02/58 266 111
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Mládeži v Kazachstane optimizmus nechýba.

plemena Charolais, ktoré tam chce priviezť. Ide na to šikovne. Najprv musí byť
plná stodola, aby dobre nakŕmený dobytok domácim ukázal svoje prednosti.
Najdôležitejší je dobrý príklad. Pre Kazachov aj Slovákov. Pravda, nielen chlebom
sú národy sýte. Lepšie si rozumejú, keď
sa poznajú. Mnohým Kazachom vyrazilo dych vystúpenie Lúčnice, v tancoch
a piesňach sme ukázali, že aj my sme
boli národom pastierov. Hneď máme čosi

spoločné. Keď návštevníci vošli do slovenského pavilónu, pred očami uvideli na
veľkoplošnej obrazovke farebnú krajinu
s nádhernými lesmi, dolinami, jaskyňami, hradmi, moderným hlavným mestom.
Krajinu civilizovanú, a predsa ešte s dobre zachovanou prírodou, lákajúcou na
rôzne adrenalínové športy, ale aj na liečenie ducha i tela uboleného civilizačnými
chorobami.
Príroda a kúpele, to boli tromfy, ktoré

vytiahla pozývajúc na návštevu Slovenska Ivana Magátová, generálna riaditeľka
sekcie cestovného ruchu na ministerstve
dopravy a výstavby. Ponuka bola dobre
štruktúrovaná, pre mladých šport, turistika, pre starších kúpele, výborná bola
kombinácia pre rodičov či starých rodičov
kúpele a pre deti pobyt v letnom tábore,
kde sa hovorí po rusky.
Mimochodom, Kazachovia plynne rozprávajú po rusky. Ruština je v mnohonárodnostnom štáte dôležitým komunikačným mostom. To uľahčuje dorozumenie aj
Slovákom – či už v Kazachstane, alebo na
Slovensku. Aj v hlave Ivany Magátovej dozrieva myšlienka pozvať Kazachov na Slovensko, posilniť podnikateľov z cestovného ruchu o lekárov, aby títo po návšteve
slovenských kúpeľov aktívne propagovali
medzi pacientmi efektívnosť liečebných
postupov.
Nemyslime však iba jedným smerom.
Kazachstan sa oplatí vidieť na vlastné
oči. Je to krajina s úžasnou prírodou, patrí
jej kus pohoria Altaj, tristo kilometrov od
hypermodernej orientálno-západnej Astany sa rozprestiera pohorie Burabay,
označované za kazašské Švajčiarsko.
V krajine cestovatelia objavia kaňony, aké
inde nevidno, a aj púšť hrá neuveriteľnými farbami. Kazachstan je pre Slovákov
neprebádaná krajina, pohostinná, štedrá,
s kuchyňou, ktorá každého dostane nejakou dobrotou. Tou môže byť aj koňacina.
Nedvíhajte obrvy, nesúďte, každý národ
vie, čo je dobré. Môže za to jeho objaviteľská cesta pri spoznávaní kúska planéty,
ktorá mu osudom bola zverená do jeho
rúk.
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Černošské obyvateľstvo by aj farmárčilo, ale historicky to vie iba málokto.

Južná Afrika – krajina, kde nájdete
jedny z najkrajších fariem na svete

S

poznávať krajinu cez farmy a farmárčenie je nevšedný zážitok. Dostanete
sa na miesta a vnoríte sa do vzťahov,
o akých nemôže bežný turista ani snívať.
Zvlášť v takej krajine, ako je Juhoafrická republika.
Pre mnohých to možno znie prekvapujúco, ale jedny z najkrajších a najprogresívnejších fariem na svete sa dajú vidieť práve
v Južnej Afrike. Zásluhu majú na tom nesporne bieli prisťahovalci Búri, dnes nazývaní Afrikánci. Pôvodom to boli najmä Holanďania,
Nemci a neskôr francúzski Hugenoti a krajinu pôvodných černošských Sanov, Khoinov
a bantuských kmeňov osídlili zhruba pred
350 rokmi.

v niektorých prípadoch aj o tristo-ročnej
histórii svojich fariem, málokedy spomenú,
že farmárski robotníci patrili k najvykorisťovanejším ľuďom v celej krajine. Černošské
rodiny žili po celé generácie v chudobných
domčekoch na okraji fariem a slepo museli
poslúchať farmára. Odpor znamenal neraz
smrť.

Voda a lacná pracovná sila

Bieli osadníci zdôrazňujú, že neboli kolonizátormi. Pôvodným cieľom zakladania
fariem bolo zásobovať potravinami lode
plaviace sa z Európy do Indie. Bývalí vojaci
a námorníci, zväčša zbožní kalvinisti, však
čoskoro zistili, že pôda na juhu Afriky je úrodná, ibaže vzhľadom na tropickú a subtropickú klímu je mimoriadne závislá od dostatku
vody. Vybudovanie vodného systému dokázalo premeniť aj suchú náhornú planinu na
jedny z najkrajších fariem na svete.
Objektívne však treba povedať, že tomu
napomohli mozole tamojšieho černošského
obyvateľstva. Pracovalo za minimálnu mzdu,
pričom nemalo takmer nijaké práva, a to nielen v čase apartheidu.
Dnes, keď vám budú farmári hovoriť
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Práva naruby

V roku 1994 padol belošský rasistický režim apartheid a k moci sa dostal nenásilnou
cestou černošský Juhoafrický národný front
na čele s Nelsonom Mandelom. Ten je aj
dnes, hoci je už osem rokov po smrti, stále
národným hrdinom a s jeho fotografiami či
sochami sa stretnete na každom kroku.
Kým počas rokov apartheidu malo privilégia len biele obyvateľstvo, terajšia černošská
moc akoby chcela mnoho vecí obrátiť naruby. Napríklad hlavným kritériom na vedúce
štátne pozície sa stala čierna farba pleti bez
ohľadu na vzdelanie a skúsenosti. Niektorí to nazývajú rasizmus naopak. K moci sa
predrali populisti a čoraz väčší obdiv získavajú komunisti. Tí podporujú aj terajšieho
prezidenta Jacoba Zumu, ktorý po celé svoje
teraz už desaťročné vládnutie neustále čelí
privátnym, ale najmä korupčným škandálom.

Peniaze sa zväčša „vyparili“

Brylyne Chitsunge patrí k úspešným černošským
farmárkam.

Jedným z najmódnejších juhoafrických
slovíčok je v súčasnosti: „bííi“. Tak sa vyslovuje skratka slov Black Economy Empoverment – BEE, čo sa dá preložiť ako: posilňovanie černošskej (nie čiernej) ekonomiky.
V rámci BEE je samostatnou kapitolou
pozemková reforma, s ktorou prišla černošská vláda hneď po prevzatí moci a právo ľudí
čiernej pleti na vlastníctvo pôdy zakotvila aj
v ústave. Mienila tak obnoviť spravodlivosť
a vytvoriť ekonomické príležitosti pre tých,
ktorí z nich boli nielen za apartheidu historicky vylúčení. A navyše to má pomôcť zmierniť

pôvodné čierne obyvateľstvo pôdu za pomoci štátnych fondov aj získalo, vzápätí ju však
prenajalo alebo predalo niekomu inému. Asi
v duchu: ľahko prišlo, ľahko odišlo.

Ako u Baťu

Nová generácia.

Vinárstvo Van Loveren vlastnia štyria bratranci Retiefovskej rodiny.

Ďalší z vládnych programov je známy pod
názvom 50 : 50. V tomto prípade by mal biely
farmár odovzdať polovicu vlastníckych práv
svojim černošským robotníkom a vytvoriť novú akciovú spoločnosť.
Takých prípadov je však málo. Pôvodní
majitelia radšej navrhujú iné riešenia, s ktorými sme sa mohli počas našej cesty po
farmách oboznámiť. Najčastejšou formou je
zriadenie tzv. trustov, do ktorých robotníci
dobrovoľne odvádzajú časť mzdy a po navŕšení potrebnej sumy si môžu kus pôdy či
domček odkúpiť. Pamätníci si spomenú, že
podobný systém používali zlínski podnikatelia Baťovci.
Je však takmer pravidlom, že trust
spravuje pôvodný biely majiteľ. Nedôvera
v schopnosti čierneho obyvateľstva hospodáriť s peniazmi a aj gazdovať na pôde je
oprávnená. Historicky to totiž ani nemá odkiaľ vedieť. Celé stáročia iba vykonávalo pokyny bielych. Naučiť ich to bude tiež zrejme
trvať celé generácie. Bez odborného dozoru
možno ešte dlhšie.
Že to však ide sme sa presvedčili napríklad v známom vinárstve Van Loveren,
ktoré vlastnia štyria bratranci z Retiefovskej
rodiny. Pred desiatimi rokmi kúpila táto firma 138-hektárovú farmu De Goree Boadery
a vytvorila spolu s černošskými robotníkmi
spomínaný trust. Dnes má 116 zamestnancov, ale spolumajiteľmi sú aj dôchodcovia.
Vlastnia síce väčšinu, ale vedenie majú v rukách Retiefovci.
„S takýmto projektom sme začali medzi
prvými. Mnohé naše čierne rodiny tu žijú už
tri generácie. Považovali sme to teda za niečo, čoho sa netreba báť. Pravda, nie vždy
všetko ide tak, ako si predstavujeme, ale je
to spôsob, ako naučiť čiernych ľudí podnikať a hlavne zodpovednosti za to, čo robia.
A myslieť aj na budúcnosť seba i svojej rodiny,“ objasňuje výkonný riaditeľ Phillip Retief.

Najskôr záhradka

Černošské domčeky postavené s podporou vlády.

chudobu, ktorá tiež vládne najmä v černošskej väčšine.
Na tieto účely bol vytvorený vládny účet,
do ktorého od roku 1994 natieklo viac ako
69 mld. randov (cca 4,5 mld. eur), čo sa
takmer rovná hodnote všetkej ornej pôdy
v krajine. Peniaze z neho mali byť rozdelené na podpory malých a stredných farmárov
a oprávnených osôb.
Posledné údaje však hovoria, že z 82-tisíc hektárov ornej pôdy sa oprávneným černošským reštituentom nevrátilo ani desať

percent. Podľa odborníkov 70-90 % projektov zlyhalo, peniaze sú však minuté. Štátna
pomoc sa stala zdrojom obrovskej korupcie,
na ktorú poukazujú nielen bieli, ale aj samotní čierni obyvatelia. Nepripomína vám
to Slovensko a riešenie problémov rómskej
menšiny?
O navrátenie pôdy môže požiadať aj
niektorý z pôvodných kmeňov, ktorý na nej
kedysi hospodáril. Problémom je, že zväčša
išlo o kočovné kmene, ktoré sa nikde nestihli
usadiť. A potom je tu viacero prípadov, keď

A potom je tu ešte ďalšia záležitosť. Vlastniť kúsok pôdy je v Južnej Afrike veľmi ťažko.
Potrebný je najmä prístup k vode, cestám,
chemikáliám... Navyše je tu silná konkurencia
v podobe stáročia fungujúcich belošských
niekoľko desiatok tisíc hektárových fariem
vybavených supermodernými technológiami.
Preto mnohí rozumní ľudia radšej propagujú budovanie samozásobovacích záhradiek či políčok, čo šikovnejším a pracovitejším umožňuje časť produkcie aj predať na
miestnych trhoch. K veľkým propagátorom
patrí napríklad černošská farmárka Brylyne
Chitsunge. Sama sa venuje chovu kurčiat,
kačíc, zajacov, pštrosov, prasiat, dobytka,
kôz plemena červené kalaharské, ale nájdete
tam aj pár skleníkov na pestovanie zeleniny
i niekoľko ovocných stromov.
Brylyne pomáha školiť nových farmárov,
chodia k nej na stáž študenti poľnohospodárstva i veteriny. Vraví však, že najdôležitejšie je vzdelávanie černošských detí, a to
už v predškolskom veku. „Musia pochopiť,
že sa o seba musia v dospelosti postarať
predovšetkým sami a nečakať, že im bude
štát a neviem ešte kto pomáhať. Ak s tým
vyrastú, budú sa tak potom správať po celý
život.“
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Ocenenia

22. ročníka Top Agro
a 17. ročníka Najkrajší chotár
Stalo sa už tradíciou súťaže Top Agro, že absolútny víťaz z rebríčka TOP AGRO,
najlepšie firmy v jednotlivých kategóriách aj víťazi súťaže Najkrajší chotár dostávajú diplomy
a trofeje. V tomto roku to budú umelecké ocenenia, ktoré sú dielom trnavskej výtvarníčky Laury
Dokovej. Vďaka partnerským podnikom, ktoré sú ochotné prispieť do oboch súťaží aj finančnou
podporou či praktickými vecnými cenami alebo produktmi, získavajú v posledných rokoch osobitné
ocenenia nielen víťazi kategórií, ale aj ďalšie súťažiace firmy a jednotlivci.
Ocenení

Udeľuje

Top Agro – absolútny víťaz

Agrospol, s.r.o., Michalovce

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Top Agro – produkčné oblasti PD

Poľnohospodárske družstvo Pohronie Želiezovce

Klub poľnohospodárskych novinárov

Top Agro – znevýhodnené oblasti PD

Poľnohospodárske družstvo Šalgovce

Syngenta SK, s.r.o., Bratislava,

Top Agro – produkčné oblasti OS

Agrospol, s.r.o., Michalovce

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Top Agro – znevýhodnené oblasti OS

FirstFarms Mast Stupava, a.s., Malacky

Agropodnik, a.s., Trnava

Top Agro – SHR

František Szaxon, Zatín

Agropoistenie, s.r.o., Bratislava

Najkrajší chotár – farmy do 500 ha

J & J Ostrožovič, Veľká Tŕňa

BASF Slovensko, s.r.o., Bratislava

Najkrajší chotár – farmy nad 500 ha

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

Vermivital, s.r.o., Záhorce

Farmárka roka

Svetlana Iršová z Chropova

OVIS farma, s.r.o., Považská Bystrica

Otcova roľa

otec Marian a syn Martin Halmeš zo SEMA HŠ Sládkovičovo

Slovenský CHOV, s.r.o., Nitra + ASRA, s.r.o., Ivánka pri Dunaji

Podnikateľský čin roka

Poľnohospodárske družstvo Bzovík

Bayer CropScience, s.r.o., Bratislava

Mimoriadne pestovateľské výsledky
v obilninách a v repke

PD Veľké Zálužie

Selekt – Výskumný na šľachtiteľský ústav, a.s., Bučany

Mladý farmár

Marián Gombár z Nových Zámkov

SPPK, OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava

Čestné uznanie

JK Gabčíkovo s.r.o.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha

Za skvelú agronomickú prácu

Ján Jelen z Novej Dediny

Osivo, a.s., Zvolen

Osobitné ocenenia

Vydavateľstvo Profi Press SK, s.r.o., Nitra venuje víťazom v jednotlivých kategóriách ročné predplatné denníka Roľnícke noviny a všetkým oceneným knihy z produkcie vydavateľstva.
Vydavateľstvo Slovenský CHOV, s.r.o., Nitra venuje ročné predplatné mesačníka Agromagazín držiteľom osobitných ocenení.
GENERÁLNY ODBORNÝ PARTNER

GENERÁLNY PARTNER PODUJATIA

PARTNERI PODUJATIA

GASTRO PARTNERI
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