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navštívili sme

Celá produkcia priamo 
z dvora
Rodina Jozefa Raučinu začala 
podnikať po reštitúcii v roku 1992. 
Spočiatku na výmere 40 ha cho-
vali 60 oviec plemena cigája. Tie 
nedojili, len spásali lúky. Pred pár 
rokmi začali chovať taktiež hovä-
dzí dobytok, z aktuálnych 80 ku-
sov doja 40 kráv. V chove oviec na-
stala výrazná zmena pred 5 rokmi, 
keď vymenili pôvodné plemeno za 
lacaune, pričom dnes získavajú 
mlieko od 170 bahníc.
Pred 2 rokmi začali ponúkať vlast-
né výrobky z mlieka. V prvom roku 
ešte takto predali len časť produk-
cie, zvyšok putoval do mliekarne. 
Tento rok už všetko kúpili priamo 
ľudia, ktorí si našli cestu na salaš 
Farmy Okomáň. Ten sa nachádza 

v blízkosti Šurian, neďaleko cesty 
spájajúcej toto mesto s Palári-
kovom. Základom pri výrobkoch 
je čerstvosť, pretože na jednom 
mieste získajú od zvierat mlieko 
a o pár desiatok metrov ho ihneď 
aj spracujú. O výrobu sa osobne 
stará pani Raučinová. V ponuke 
nájdeme okrem tradičného ov-
čieho syra, žinčice a viacerých 
ďalších výrobkov, aj bylinkami 
ochutené syry, čo je špecialita 
pani domácej. Osobitne musíme 
vyzdvihnúť 100 % ovčiu bryndzu, 
tá je kvalitatívne neporovnateľ-
ná s „bryndzou“, ktorú nájdeme 
v obchodných reťazcoch. Najlep-
ším hodnotením od zákazníkov je 
rastúci dopyt, ten núti Raučinov-
cov rozmýšľať o rozšírení chovu 
a výroby. A ďalšie plány do blízkej 

budúcnosti? Možno už čoskoro 
ochutnáme zrejúce syry z Farmy 
Okomáň.

Na prípravu pôdy Pöttinger 
Terradisc
V súčasnosti obhospodarujú na 
Farme Okomáň 350 ha ornej pôdy 
a 100 ha lúk. Na ďalších 300 ha 
poskytujú služby svojou techni-
kou. Pestujú predovšetkým husto-
siate obilniny, ďalej repku ozim-
nú, slnečnicu a kukuricu. Pred 
rokom v lete sa rozhodli investo-
vať do stroja na prípravu pôdy. 
Vybrali Pöttinger Terradisc s pra-
covným záberom 5 m. Za rok obro-
bili približne 1000 ha a podľa slov 
pána Raučinu určite neľutujú svoje 
rozhodnutie, pretože ide o mul-

tifunkčný stroj, ktorým kvalitnej-
šie nahradili 3 iné. Oceňujú nízky 
ťahový odpor a s tým súvisiacu 
spotrebu paliva. Ako ťažný pro-
striedok slúži traktor s výkonom 
len 165 koní. Terradisc nachádza 
uplatnenie pri podmietkach po 
žatve, predsejbovej príprave, ale 
spracovávali už pôdu aj pod jariny 
na jeseň, do hĺbky 18 cm.
Podst atná informácia na zá-
ver, Pöttinger Terradisc dodala 
spoločnosť Agrozet Slovensko. 
V tomto roku korektná spolupráca 
s Farmou Okomáň pokračovala vo 
forme dopravnej techniky Fliegl, 
vlečkou s vaňovou korbou a pre-
pravníkom na okrúhle balíky.

Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

Tradičné ovčie výrobky z Farmy 
Okomáň spoznáva čoraz viac ľudí

Čerstvé a kvalitné výrobky zo salaša Farmy Okomáň ľuďom chutia. Tento rok 
vykúpili celú produkciu priamo z dvora.

Pöttinger Terradisc sa vyznačuje nízkym ťahovým odporom. Na Farme Okomáň 
agregujú 5 metrový stroj len so 165 koňovým traktorom, čo postačuje aj pri 
hlbšom spracovaní. Polia v okolí farmy sú rovinaté so stredne ťažkou pôdou.

Na snímke zľava: Jozef Raučina a Marek Buch, konateľ spoločnosti AGROZET 
Slovensko.

Farmu Okomáň nájdeme v katastri mesta Šurany, 

v oblasti miestnych slanísk. Toto územie sa vyznačuje 

veľmi slanou pôdou, s výskytom vzácnych druhov 

rastlín a živočíchov. V lokalite európskeho významu 

platí 4. stupeň ochrany. Osada Okomán sa 

v písomných zmienkach spomína už v 12. storočí, 

keď tu žili najmä roľníci a pastieri. Chov dobytka 

tu má preto niekoľko storočnú tradíciu. Prerušenie 

nastalo len kolektivizáciou v období socializmu. Dnes 

sa na tunajších lúkach opäť pasie dobytok a ovce. 

Za súčasným rozvojom Farmy Okomáň stojí práca 

Jozefa Raučinu s rodinou.


