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Chovu oviec a kráv sa ve-
nuje vďaka svojim predkom už 
od malička. Pred dvoma rokmi 
nastúpil ako vedúci farmy v Be-
šeňovej v okrese Ružomberok. 
Stav po predošlom majiteľovi 
bol pomerne žalostný, s opot-
rebovaným strojovým parkom 
a tiež zlým stavom parciel zaras-
tených náletovými drevinami.

Dnes obhospodarujú zhru-
ba 250 ha pôdy – všetko TTP. 
Zrevitalizovaniu týchto parciel 
a ich verifikovaniu preto v sú-
časnosti venujú veľa úsilia. Sú 
„v ekológii“, takže hnojiť môžu 
len maštaľným hnojom.

Chovajú tu vyše 900 ks 
oviec na mlieko a 35 ks kráv 
bez trhovej produkcie mlieka. 

Na spracovanie ovčích produk-
tov majú vlastnú výrobňu a aj 
predajňu, kde predajú gro pro-
dukcie. Okrem toho dodávajú 
svoje výrobky do vybraných 
okolitých hotelov a reštaurácií.

Pána Kozoňa sme navštívili 
kvôli skutočnosti, že má na dvo-
re viacero nových strojov od 
jedného výrobcu – stroje znač-
ky Pöttinger. Na otázku, prečo 
práve Pöttinger pán Kozoň od-
povedá: „Kvalitné krmoviny sú 
pre nás „alfa a omega“ a to ide 
„ruka v ruke“ s výkonnými a spo-
ľahlivými strojmi. Už pôvodné – 
staršie stroje, ktoré sme zdedili 
po predchodcovi, boli hlavne 
značky Pöttinger. Síce fungujú 
dodnes, ale kvôli nedostatku 

pracovnej sily som sa rozhodol 
zainvestovať do výkonnejších 
strojov s väčším pracovným 
záberom. Pri výbere sme samo-
zrejme vyberali z viacerých zna-
čiek. Vyhrala však cena, ale aj 
kvalita. A okrem toho tu všade 
na okolí je Pöttinger veľmi frek-
ventovaná značka.“

Všetky nové stroje Pöttin-
ger im boli dodané minulý rok 
firmou Agrobon Zvolen, s. r. o. 
Zadne nesený diskový žací 
stroj, s označením NOVACAT 
352 so záberom 3,5 m. Kosia 
250 ha na seno + asi 50 ha 
mládze, na vzdialenejších par-
celách od farmy, hlavne na se-
náž. Na margo žacieho stroja 
pán Kozoň hovorí: „Je veľmi 

dobre riešený, lebo má hydrau-
lickú nájazdovú poistku, hyd-
raulické odľahčenie, hydraulic-
ky nastaviteľné rameno a tým 
je určený aj do náročných pod-
mienok. Keďže som s daným 
žacím strojom nadmieru spo-
kojný, tento rok nám pribudne 
ešte jeden a jeden s čelným za-
vesením NOVACAT 301 Alpha 
Moition. Jeden traktor tak bude 
kosiť s kombináciou dvoch - čel-
nou a jednou vzadu nesenou 
a druhý traktor s touto vzadu 
nesenou.“

Ďalším strojom v ich strojo-
vom parku je 6-rotorový obra-
cač HIT 6.61 so záberom 6 m. 
využívame ho pri výrobe sena 
i v tých najťažších podmien-

kach kde kde pracuje vynikajú-
co. Každý jeden rotor dokonale 
kopíruje terén čo nám zabezpe-
čuje zber kvalitného a čistého 
krmiva.

K 2-rotorovému zhrňovaču 
TOP 652 s odkladaním strano-
vého riadku a pracovným zábe-
rom 6,4 m pán Kozoň dodáva: 
„Vytvára dokonalý riadok aj keď 
je menej hmoty. Riadok je vy-
rovnaný aj pri práci na svahoch. 
Netreba ho nastavovať. Tak, ako 
ho nastavil servisák pri spúšťa-
ní, tak fungoval bez akýchkoľ-
vek problémov celú sezónu. 
Veľmi šikovná vec je kopírova-
cie koliesko, ktoré je umiestne-
né na ramene pred každým z ro-
torov. Krmovina sa vďaka tomu 
pozhŕňa bez znečistenia pôdou 
a inými nečistotami.“

Kompletnú linku na zber kr-
movín z portfólia Pöttinger uza-
tvára lis IMPRESS 155 V Pro. 
Je v profi plnej výbave s auto-
matickým mazaním a ovláda-
ním z kabíny traktora. Má vý-
kyvný nosník nožov, s počtom 
nožov 32. Je vybavený varia-
bilnou lisovacou komorou, čo 
umožňuje vytvárať pravidelné 
balíky, ktoré držia tvar. Okrem 
toho, že sa lepšie skladujú, kr-
mivo vykazuje lepšiu kvalitu, 
a v neposlednom rade sa nad-
produkcia aj lepšie predáva. 
Pán Kozoň pokračuje: „Na tento 
lis som veľmi pyšný, lebo od-
vádza skvelú robotu. Lisujeme 
s ním seno a aj senáž. Tých 32 
nožov produkuje rezanku s teo-
retickou dĺžkou 4 cm, čo je veľ-
mi vhodné do kŕmnych vozov. 
Tie už krmivo nemusia znova re-
zať, len pomiešať a ovce to skŕ-
mia bezo zvyšku, takže nemám 
žiaden odpad.“

Tento rok spravil asi 2500 
balíkov sena a okolo 400 ba-
líkov senáže. Pre lis je to taká 
zlatá stredná cesta, lebo sú aj 
farmy, kde takýto lis zvládne aj 
6 – 7 000 balíkov.

Pán Kozoň na záver konšta-
tuje: „Mnohokrát, kvôli pove-
ternostným podmienkam, je 
potrebné seno dorobiť vo veľ-
mi krátkom čase. To sa dá len 
s vysokovýkonnými strojmi. Na 
celý proces pokosenia, vysuše-
nia, zhrabania, zlisovania, zvozu 
a uskladnenia s týmito novými 
strojmi teraz stačíme dvaja.“

    Milan Rada
Moderná mechanizácia 

v poľnohospodárstve®

Pöttinger – spoľahlivý aj na krmoviny

Dávid Kozoň vadúci Farmy Bešeňová (vpravo) a Ing. Juraj Kandera, Pöttinger SK.

Lis s variabilnou lisovacou komorou IMPRESS 155 V PRO pri zbere sena.
Dávid Kozoň si pochvaľuje kopírovacie koliesko, ktoré zlepšuje zhŕňa-
nie a aj kvalitu krmoviny.

Naše podhorské a horské oblasti boli už od dávna 
využívané na pastevný systém chovu oviec, pro-
dukciu ovčieho mlieka a výrobkov z neho. Nie je 
tomu inak ani na Farme Bešeňová, kde vedúcim 
prevádzky je Dávid Kozoň.


