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Poľnohospodárske družstvo 

Vinohrady Choňkovce je dlhé 

roky známe širokou diverzifi káciou 

výroby, vďaka čomu patrí 

k najväčším zamestnávateľom 

v okrese Sobrance. Na jeseň 

2018 sme družstvo navštívili 

z dôvodu nominácie vtedajšieho 

predsedu Ing. Jána Petra na NAJ 

agromanažéra, pôsobiaceho na 

čele podniku takmer polstoročie. 

Tentoraz nás už privítal jeho syn 

Ing. Ján Petro ml., pokračujúci 

v otcovým šľapajách od jesene 

minulého roka. Venovali sme sa viac 

aj inej téme, ich dlhodobo dobrým 

skúsenostiam s technikou Pöttinger 

a novinkám v strojovom parku.

Významná sociálna funkcia družstva 
v regióne
V celom okrese Sobrance nie je veľmi rozvinutý 
priemysel a pôsobí tu len zopár stredne veľ-
kých zamestnávateľov. PD Vinohrady eviduje 
v súčasnosti 135 kmeňových zamestnancov, 
z ktorých až 50 pracuje priamo v ŽV ako do-
jiči, kŕmiči a ošetrovatelia. A ďalších 20 ľu-
dí z úseku mechanizácie zabezpečuje najmä 
práce pre toto výrobné odvetvie. V súčasnosti 
obhospodarujú družstevníci z Choňkoviec oko-
lo 3 000 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 

2 500 ha ornej. Starajú sa aj o 70 ha viníc, pri-
čom vo vlastnej réžii vyrábajú víno, podľa mno-
hých odborníkov s prívlastkom vysokej kvality. 
Pestujú klasické plodiny ako pšenica, raž, jač-
meň, repka, kukurica, sója, a samozrejme, kr-
moviny. Okrem repky z výmery 100 až 150 ha 
a 20 – 30 % pšenice, celú produkciu spotrebu-
jú pre vlastnú živočíšnu výrobu. Chovajú 600 
dojníc a 2 000 ošípaných v uzavretom obrate 
stáda. Napríklad ročne dodajú do michalovskej 
mliekarne vyše 4,7 mil. litrov mlieka. V men-
šom počte 70 kusov má zastúpenie aj mäsový 
dobytok, vypásajúci najmä horšie prístupné 
pozemky. Úrodnosť polí v družstevnom chotári 
zvyšuje aj každoročná dávka 15 000 t maštaľ-
ného hnoja a 11 000 t digestátu z BPS.
Ing. Petro hovorí: „Živočíšna výroba patrí 
k rastlinnej. Jedno bez druhého nemôže dlho-
dobo fungovať.“ Ťažko si predstaviť trvalo udr-
žateľné celkové poľnohospodárstvo bez chovu 
zvierat. Dobrý gazda to vie, viac by si to mali 
uvedomiť čelní predstavitelia rezortu pri roz-
hodovaní o systéme podpôr (počet pracovní-
kov, produkcia na ha, tržby, atď.)
Osobitnou kapitolou je bioplynová stanica s vý-
konom 0,697 MW, v súčasnosti spôsobujúca 
manažmentu družstva viac starostí ako úžitku 
(častá zmena legislatívy). K hlavnej vstupnej 
surovine – kukuričnej siláži, pridávajú aj maš-
taľný hnoj a hnojovicu. Teplo vznikajúce pri 
prevádzke využívajú ako pomocný zdroj v su-

Efektívnejší zber krmovín 
v PD Vinohrady Choňkovce

Na snímke zľava: Predseda PD Vinohrady Choňkovce Ing. Ján Petro, zastupujúca obsluha žacej kom-
binácie Milan Čačko a zástupca výrobcu Pöttinger pre Slovensko Ing. Juraj Kandera. Je ale potrebné 
podotknúť, že kombináciu obsluhuje Ivan Medviď, ktorý mal v čase našej návštevy dovolenku.

Žacia kombinácia Pöttinger NOVACAT X8 s pracovným záberom 8,3 m. K výbave patrí kondicionér 
a zhadzovacie pásy, ktoré je možné jednoducho demontovať.

Zhadzovacie pásy predstavujú zaujímavé rieše-
nie z hľadiska ekonomiky zberu krmovín, vrátane 
eliminácie nežiaducich nečistôt.
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OBCHODNÉ ZASTÚPENIE FIRMY PÖTTINGER PRE SR: 
Ing. Juraj Kandera, 0918 520 426, juraj.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

2 ROKY 

ZÁRUKA

ŽACIA KOMBINÁCIA SO 
ZÁVITOVKOVÝM DOPRAVNÍKOM
ČISTÝ A EFEKTÍVNY ZBER

šičke a v zimnom období na vyku-
rovanie administratívnej budovy 
a stravovacieho zariadenia. V plá-
ne majú tiež vykurovanie dielní.

Efektívny zber krmovín 
s novou žacou kombináciou 
Pöttinger
Značná časť obhospodarovaných 
pozemkov sa nachádza pod lesmi. 
Množstvo kameňov, ktoré kaž-
doročne zbierajú aj v spolupráci 
s poľovníckymi združeniami, tiež 
nepridáva na životnosti technike 
a opotrebiteľným dielom. „Keď 
chceme udržať efektivitu a vlastne 
aj šetriť, musíme pravidelne obno-
vovať techniku. Sme sebestační vo 
všetkých prácach, len počas žatvy 
k dvom vlastným kombajnom pri-
chádzajú ešte 3-4 na služby.“: ho-
vorí Ing. Petro. Vzhľadom na štruk-
túru výroby je v Choňkovciach veľmi 
dôležitá technika na zber krmovín. 
V minulom roku vyrobili takmer 
17 000 t kukuričnej siláže, vyše 
1 700 t lucernovej senáže, vyše 
1 500 t senáže z miešaniek a 1 990 t 
sena. K tejto téme Ing. Petro do-
pĺňa: „Historicky máme výborné 

skúsenosti so značkou Pöttinger. 
Prvý samozberací voz sme kúpili už 
pred takmer 20-timi rokmi. Neskôr 
pribudli ďalšie dva, rovnaký počet 
obracačov, zhrabovačov a kosačiek. 
Chcel by som ešte zdôrazniť jednu 
podstatnú skutočnosť. Pred rokom 
sme robili generálnu opravu ko-
sačiek. Objednali sme diely a naši 
šikovní pracovníci sami všetko vy-
menili a opravili. Ocenili sme tak 
veľmi jednoduchý princíp konštruk-
cie strojov Pöttinger, v porovnaní 
s kosou inej značky.“
Reálne skúsenosti zavážili pri vý-

bere novej žacej kombinácie. Tento 
rok preto pribudla do ich strojové-
ho vybavenia Pöttinger NOVACAT 
X8, vybavená kondicionérom a zha-
dzovacími pásmi. Ing. Petro hod-
notí voľbu pre Pöttinger slovami: 
„Myslím, že sme urobili dobrý krok. 
Nový stroj nahradil dovtedy použí-
vané 3 súpravy na kosenie a v prí-
pade zhadzovacích pásov ešte aj 
zhrabovač. Zhadzovacie pásy pou-
žívame najmä pri ďalších kosbách, 
keď už býva menej hmoty. Výsled-
kom je kvalitnejšia krmovina, bez 
nežiaducich nečistôt ako hlina 

a kamene, ktoré sa do riadku môžu 
dostať zhrabovaním.“

Rýchly servis a celkový prístup 
predajcu MOREAU AGRI
Dôležitým pri technike je aj ser-
vis a r ýchla reakcia predajcu 
v prípade problému. K tomu Ing. 
Petro hovorí: „Toto leto sa nám 
vážnejšie pokazil starší obracač. 
V piatok poobede sme riešili 
náročnú situáciu, keďže bolo 
nakosené. Okolo piatej som za-
volal do spoločnosti MOREAU AGRI 
a Ing. Jurajovi Kanderovi, ktorý 
zastrešuje predaj značky Pöttinger 
na Slovensku. Rýchlo pre nás 
našli výhodné riešenie, ešte v ten 
víkend u nás zložili nový 6-roto-
rový obracač Hit 6.61 a mohli sme 
pokračovať v práci bez strát. Pre-
dajcov je na Slovensku dosť, mno-
hí nasľubujú hory-doly, ale tam to 
končí. Máme s tým veľa skúseností 
z minulosti aj z pohľadu dodávok 
náhradných dielov, preto by som 
chcel vyzdvihnúť prístup ľudí 
z MOREAU AGRI a Pöttinger-u.“

 Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

V Choňkovciach neľutujú dlhodobú dôveru k značke Pöttinger.


