
Predsedom predstavenstva 
RD je Ing. Igor Nemčok, ktorý 
je zároveň aj predsedom Zväzu 
chovateľov oviec a kôz na Slo-
vensku. Stretli sme sa s ním na 
Dni poľa v Liptovskom Ondreji 
a porozprávali sa o strojoch 
Pöttinger, ktoré na svojej farme 
využívajú celkom hojne.

Pán Nemčok hovorí: „S pre-
dajcom značky Pöttinger – fir-
mou AT Agrotyp z Ružomberka 
spolupracujeme už vyše 15 
rokov. Máme od nich už 12 
strojov Pöttinger. Pred časom, 
po opotrebovaní nášho staré-
ho lisu Pottinger, sme kúpili lis 
inej značky. Boli sme zvedaví 
ako pracuje konkurencia. Len-

že s tým sme neboli spokojní 
a tak sme ho predali. No a vsa-
dili sme na istotu a kúpili zno-
va Pöttinger. Toto je už nová 
generácia lisov. Videli sme ho 
pri práci a skonštatovali, že Pöt-
tinger Impress 155 V Master je 
skvelý stroj. Výsledky jeho prá-
ce – kvalita zlisovania, tvar balí-
kov sú naozaj veľmi uspokojivé.

Kvôli pomerne vysokej úžit-
kovosti ,  ktorú dosahujeme 
u kráv, ako aj u oviec potrebu-
jeme disponovať kvalitným kr-
mivom. Robíme zhruba 3000 
balíkov sena a senáží, takže 
u nás dostane zabrať. Taký ba-
lík s priemerom 120 cm váži 
600 – 700 kg, takže cez lis 

prejde fúra materiálu…
A ďalšie stroje Pöttinger? 

Na dvoch traktoroch po dve 
kosy – vpredu Novacat Alfa 
Motion a vzadu Novacat 305 H 
(spoločný záber 6 m na traktor). 
Spolu sú to teda 4 kosy. „Mo-
týľa“ nemáme, lebo terén nám 
to nedovolí. Ďalej sú to dve hra-
bačky, dve obracačky, zberací 
voz Europrofi 5000 L. Skrátka 

tých strojov na zber krmovín 
máme toľko, že vieme zostaviť 
dve kompletné linky – všetko 
so značkou Pöttinger. No a táto 
značka nechýba ani v strojoch 
na spracovanie pôdy, kde využí-
vame tanierový kyprič Terradisc 
5001 T“.

    Milan Rada
Moderná mechanizácia 

v poľnohospodárstve®

Dve kompletné linky Pöttinger
RD HRON Slovenská up a sa nachádza asi 10 km 
východne od Banskej Bystrice. Hospodária v hor-
skej výrobnej oblasti a ich chotár je ve mi lenitý. 
Z 1110 ha pôdy, ktorú obhospodarujú je len 286 ha 
ornej pôdy. Chovajú hovädzí dobytok (cca 400 ks) 
ako aj ovce (cca 1300 ks). Na ornej pôde preto po-
chopite ne prevládajú krmoviny.

Na snímke zľava: Ing. Igor Nemčok, predseda predstavenstva RD 
HRON Slovenská Ľupča, Mgr. Eva Rašková, konateľka AT Agro-
typ, s. r. o. a obchodný zástupca AT Agrotyp Rastislav Miháľ.


