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Pod hradom Likavka
dominuje technika Pöttinger
PD Likavka obhospodaruje v blízkosti
mesta Ružomberok približne
840 ha poľnohospodárskej pôdy,
z toho ornej je len 240 ha, ostatné
plochy sú trvalé trávne porasty. Ide
o podhorskú oblasť s nadmorskou
výškou 500 až 850 metrov
a prevažne svahovitým terénom. Čo
sa týka veľkosti pozemkov, najväčšia
parcela ornej pôdy má 58 ha, pri
lúkach je veľkosť od jedného hektára
až po najväčšiu 128 ha.
V živočíšnej výrobe chová družstvo približne
600 kusov hovädzieho dobytka plemena slovenské strakaté a holštajn, z toho je 230 dojníc.
Rastlinná výroba je preto zameraná výhradne na
pestovanie kŕmnych plodín. Najväčšiu plochu
ornej pôdy, asi 120 ha, zaberá kukurica na siláž,
na zhruba 80 ha sú kŕmne obilniny a na zvyšnej
výmere trávne miešanky a lucerna. V produkcii
krmív je družstvo sebestačné, všetko čo vypestuje, spotrebuje.

Dlhoročné skúsenosti s technikou
Pöttinger
Prvú techniku Pöttinger zakúpili v družstve pred
takmer pätnástimi rokmi. Išlo o zadný žací stroj
NOVACAT 265 H, ktorý stále pracuje, ale žací
stroj NOVACAT 265 H ED, obracač EUROHIT 61
N a zhrabovač EUROTOP 620 A, tie však už nahradili nahradili novšie modely, ktoré zakúpili

Miroslav Hladký, mechanizátor a člen predstavenstva PD Likavka, pred novým štvorrotorovým zhrabovačom Pöttinger TOP 1252. Aj keď je pracovný záber stroja až 12,5 metra, bezproblémovo a kvalitne
pracuje tiež na miestnych značne svahovitých pozemkoch.

Univerzálny štvormetrový pneumatický sejací stroj AEROSEM 4002 ADD PCS s rotačnými bránami LION
403. Veľmi sa osvedčil pri zakladaní porastov všetkých plodín, vrátane kukurice s prihnojovaním.
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v minulom roku. V súčasnej dobe všetku výmeru krmovín pokosí disková žacia kombinácia od
firmy PÖTTINGER Novacat A 10 ED + Novacat 351
Alpha ED - obidve s prstovým kondicionérom.
Pokosenú hmotu zhrabuje dvojrotorový zhrňovač TOP 662 so stranovým odkladaním riadku,
a najmä nový štvorrotorový zhrabovač TOP 1252.
Tieto stroje zvládnu celú výmeru krmovín na ornej pôde aj trvalé trávne porasty. Zo začiatku
sme mali obavy ako v našich svahovitých terénoch budú pracovať zábery cez 10 m ale firma
PÖTTINGER má všetko zvládnuté, myslím teda
kopírovanie, ovládanie ako i vysokú spoľahlivosť. Žacia kombinácia dokáže za deň pokosiť aj
80 ha a v kombinácii s prstovým lamačom ju musíme občas aj brzdiť. Rovnako ako aj zhrabovač,
ktorý je jednoduchý na ovládanie a nevyžaduje
prakticky žiadnu údržbu, vynikajúco zapadá do
našej linky. Má nastaviteľný záber v obrovskom

inzercia

Už tretí rok orú pod hradom Likava najmä 6-radličným pluhom SERVO 6.50
NOVA s hydropneumatickým istením.
rozmedzí od 8 až do 12,5 m, čo nám pomáha
v náročnom teréne zbierať krmoviny s maximálnou čistotou, vo vysokej kvalite a v tunajších
podmienkach kvôli počasiu aj s vysokou výkonnosťou. Hovorí s úsmevom mechanizátor a člen
predstavenstva PD Likavka pán Miroslav Hladký.

Hustosiate plodiny aj presný výsev
jedným strojom
Od roku 2016 využívajú v družstve štvormetrový pneumatický sejací stroj AEROSEM 4002 ADD
PCS v kombinácii s rotačnými bránami LION
403. „Naša vízia bola eliminovať vstupy na pole
a neutužovať pôdu, ďalej aby pestovanie plodín
vychádzalo čo najekonomickejšie. Prakticky to

Výkonnosť krmovinárskej linky sa výrazne zvýšila s novou žacou kombináciou Novacat A 10 ED + Novacat 351 Alpha ED, ktorá je vybavená pre lepšie
zavädnutie hmoty prstovým kondicionérom a jej pracovný záber je nastaviteľný v rozmedzí od 8,8 až do 10 metrov.

znamená len dva prejazdy poľa – jeden pri orbe a druhý pri sejbe, kedy prípravu zvládnu rotačné brány v kombinácii so sejacím strojom,“
vysvetľuje Miroslav Hladký a poukazuje na nesporné prednosti sejacieho stroja AEROSEM,
ako je jednoduché nastavenie všetkých funkcií,
rovnomerné dávkovanie a presné ukladanie osiva, rýchlosť sejby či prevádzkovú spoľahlivosť.
V neposlednej rade je to systém precízneho siatia PCS pre kukurice, kedy je možné ukladať aj
hnojivo súčasne s osivom, a to po strane riadku
osiva. So sejacím strojom AEROSEM a bránami
LION obnovujú v PD Likavka aj trvalé trávne porasty. V každom roku sa takto snažia obnoviť 35
až 50 ha. Jedným univerzálnym sejacím strojom

tak dokážu zasiať každú plodinu, či už hustosiatu alebo s presným výsevom.
Vzhľadom k vysokej produkcii maštaľného hnoja, ktorý treba zaorávať, sa v Likavke rozhodli
v roku 2017 tiež pre kúpu šesť-radličného poloneseného pluhu SERVO 6.50 NOVA s hydropneumatickým istením, ktorý ja vybavený i systémom na doťažovanie traktora Traction Control,
čo je nevyhnutné v svahovitých terénoch, ktoré
v Likavke majú.
V poslednom období im stroje PÖTTINGER dodáva firma Agrobon Zvolen s.r.o, s ktorou majú
výbornú spoluprácu.
Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

Vyrábajte krmoviny lacnejšie až o 50% so strojmi od firmy

Najpredávanejšie stroje pre zber a spracovanie krmovín na Slovensku
OBRACAČE A ZHRŇOVAČE
TOP medzi zhrňovačmi
- čistá práca pre vysokú kvalitu
krmiva
 Jedno-, dvoj- a štvorrotorové zhrňovače s
pracovným záberom od 2,8 do 12,5 m

 Veľký priemer rotora pre šetrnú manipuláciu
s krmovinami, krátke demontovateľné
hrablice

 Čelné kopírovacie koliesko s priečnym a
pozdĺžnym výkyvom rotorov pre čistý zber

 Minimálne nároky na údržbu
 Voliteľná výbava v závislosti na type stroja

Obchodné zastúpenie firmy Pöttinger pre SR:
Ing. Juraj Kandera, tel.: 0918 520 426
kandera@pottinger.sk, www.pottinger.sk

Dealerská sieť:
Agrobon Zvolen, s.r.o., Zvolenská Slatina • Agro-Auto, s.r.o., Veľká Lomnica
AT Agrotyp, s.r.o., Ružomberok • Agrozet Slovensko, s.r.o., Nitra
G-TECHNIK, s.r.o., Holíč • MOREAU AGRI, s.r.o., Madunice
vrátane stredísk v rámci celej SR

