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Poľnohospodárske družstvo 
podielnikov (PDP) Veľké 
Uherce hospodári v okolí 
mesta Partizánske. Miestni 
poľnohospodári dlhodobo 
dosahujú výborné výsledky, 
a to nielen na poliach, ale aj 
v maštaliach. Chovajú až 800 
dojníc a mlieko predávajú tiež 
prostredníctvom niekoľkých 
mliečnych automatov. V tomto 
článku sa pozrieme podrobnejšie 
na techniku a v súčasnosti už 
ich dominantného dodávateľa – 
spoločnosť AGROBON Zvolen zo 
Zvolenskej Slatiny.

Maštaľný hnoj na 600 ha ročne
Pekný príklad symbiózy rastlinnej a živočíšnej 
výroby môžeme nájsť práve vo Veľkých Uher-
ciach. Miestny početný chov 800 kráv holštajn-
ského plemena produkuje nielen množstvo 
kvalitného mlieka, ale aj veľmi cennú výživu 
pre pôdu. V súčasnosti už nemáme na Sloven-

sku veľa poľnohospodárov, ktorí dokážu zú-
rodniť maštaľným hnojom ročne 600 ha pôdy, 
v priemernej dávke po 30 t/ha.
Družstvo hospodári na výmere 2800 ha poľ-
nohospodárskej pôdy, z toho je len 200 ha 

zaradených do kategórie TTP a zvyšok tvorí 
orná pôda. Zásadný nárast výmery o približne 
1500 ha zaznamenali v roku 2002, keď prevzali 
bývalý štátny majetok a pribudlo aj stredisko 
v Žabokrekoch nad Nitrou. V osevnom postupe 

zvykne mať zastúpenie napríklad repka na pri-
bližne 330 ha, ozimná pšenica 620 ha, jarný 
jačmeň 400 ha a ozimný 70 ha, ďalej pestujú 
aj 60 ha raže na zeleno a veľký podiel tvoria 
krmoviny.
Na tunajších poliach zavádzajú tiež mnohé mo-
derné technológie a postupy chrániace pôdu. 
Zároveň ale spôsoby obrábania vhodne kombi-
nujú vzhľadom na aktuálne podmienky, preto 
nazavrhujú ani pluh.

Dlhoročná úspešná spolupráca 
s dodávateľom techniky
„Prvé kontakty s AGROBONom sme mali už pred 
20 rokmi, ale taký prvý väčší stroj sme kúpili 
okolo roku 2010. Bol ním 4-rotorový zhrabo-
vač Pöttinger. Následne sa spolupráca rozbehla 
ďalšími strojmi tejto značky, kosami a obraca-
čom,“ spomína na začiatky spolupráce so spo-
ľahlivým dodávateľom techniky Ing. Andrej 
Baran, vedúci technických služieb PDP Veľké 
Uherce.
Pri prevádzke techniky vznikajú určité situá-
cie, ktoré rozhodujú o úspechu alebo naopak 
neúspechu vzájomnej spolupráce. „Problémy 
a poruchy sa môžu vyskytnúť pri akejkoľvek 
značke strojov. Vtedy záleží na predajcovi ako 
to vyrieši a v tejto súvislosti môžem AGROBON 
pochváliť, na základe viacerých konkrétnych 
situácií. Napríklad pri náhlej poruche dokázali 
operatívne zabezpečiť náhradný traktor, čo si 
často nemôžu dovoliť ani mnohé oveľa väčšie 
firmy,“ hovorí Ing. Baran.

Čoskoro už 9 traktor CASE IH
Prvým traktorom CASE IH dodaným do Veľkých 
Uheriec bol Magnum 340. V roku 2015 zakúpili 
celú súpravu spolu so sejačkou Pöttinger Ter-
rasem C6. „A potom to nabralo pomerne sluš-
ný spád, traktor do živočíšnej výroby Farmall 
85 s čelným nakladačom, následne Puma 240 
CVX, ďalšia Puma 165. Potom prišli naraz tri 
traktory CASE IH - Optum 270 CVX, Puma 185 
a nový Magnum 340. Posledné 2 traktory sme 
objednali nedávno v auguste, pričom Puma 
200 je už u nás na dvore a čoskoro očakávame 
dodanie Magnum 400,“ bilancuje Ing. Baran 
históriu nákupu traktorov CASE IH.
Vo Veľkých Uherciach stále držia početnú ži-
vočíšnu výrobu, preto napríklad aj výkonom 
najmenší (85 koní) traktor Farmall už nedávno 
prekročil na počítadle Mth slušných 10 000. 
Musíme pritom zdôrazniť, že bez zásadnejšej 
poruchy za celé obdobie 10 rokov. Mimocho-
dom, ak spomíname servis, hovoríme o ďalšej 
silnej stránke spoločnosti AGROBON Zvolen. 
„Navyše na Slovensku majú silnú podporu 
cez šikovných ľudí aj priamo výrobcovia CASE 
IH a Pöttinger. Preto mnohé požiadavky doká-
žeme veľmi rýchlo a ľahko vyriešiť,“ dopĺňa na 
záver Ing. Andrej Baran.

Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

foto: autor a archív Ing. Andreja Barana

Vo Veľkých Uherciach si vážia dlhodobú 
spoluprácu s AGROBON Zvolen

Na snímke zprava: Vedúci technických služieb PDP Veľké Uherce Ing. Andrej Baran a konateľ spoloč-
nosti AGROBON Zvolen Ing. Igor Bohuš.

V súčasnosti už drvivú väčšinu poľných prác zvládajú s traktormi CASE IH. O kvalite tejto značky veľa napovedá aj to, že výrobca si dovolí ponúkať záruku 
až 3 roky resp. 3000 Mth.

Hlavné sídlo a sústredenie mechanizácie sa nachádza vo Veľkých Uherciach. Počas sezónnych prác 
využívajú pre techniku aj stredisko v Žabokrekoch nad Nitrou. Na oboch strediskách chovajú po pri-
bližne 400 dojníc.

Veľký podiel na úspešnom presadení značiek CASE IH a Pöttinger vo Veľkých Uherciach majú ľudia zo 
spoločnosti AGROBON Zvolen.

Od výrobcu Pöttinger používajú niekoľko strojov na zber krmovín, a taktiež sejačku Terrasem C6 
a pluh Servo 6.50.


