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 i n z e r c i a

Ak je poľnohospodár spokojný 

s používanou technikou, tak pri jej 

obmene väčšinou zachová vernosť 

tej istej značke. Najmä zber krmovín 

je oblasťou, kde je potrebné 

investovať do kvalitnej a spoľahlivej 

techniky, pretože technické 

problémy jedného stroja často 

zastavia celú linku. 

    
Veľmi dobré skúsenosti so značkou Pöttinger ma-
jú aj v spoločnosti Food Farm, s.r.o., Hlohovec, 
ktorá dlhodobo patrí k najlepším chovateľom 
dojníc na Slovensku. Potvrdzujú to početné oce-
nenia v celoštátnych vyhodnoteniach. Chov HD 
je sústredený na stredisku v obci Dolné Trhoviš-
te. Celkovo chovajú 1250 jedincov HD plemena 
holštajn, z toho je 620 dojníc s vynikajúcou roč-
nou úžitkovosťou okolo 11 tis. l. Druhé stredisko 
mechanizácie a zároveň sídlo firmy sa nachádza 
v Hlohovci. Food Farm zastrešuje ešte dve dcérske 
spoločnosti – PD Dolné Otrokovce a Agrovia, a.s., 
Horné Otrokovce. Spolu obhospodarujú až 5259 
ha poľnohospodárskej pôdy. 
Samotný Food Farm hospodári na výmere okolo 
2800 ha poľnohospodárskej pôdy, pričom takmer 
celú časť tvorí orná pôda. Obhospodarujú tiež 205 
ha vinohradov a vyrábajú víno pod známou znač-
kou Golguz, ktorá si medzi spotrebiteľmi získala 
povesť vysokej kvality. Najvýraznejšie zastúpenie 
má na ornej pôde ozimná pšenica, v tomto roku 
ju pestujú na 940 ha. Ďalšími plodinami sú: jarná 
pšenica na 100 ha, ozimná repka 440 ha, ozimný 
jačmen 49 ha, jarný jačmeň 234 ha, slnečnica 157 
ha, lucerna 235 ha, jarná miešanka 97 ha, kukuri-
ca na zrno a siláž 383 ha, cuktová repa na 100 ha.      
Pre početné stavy HD a špičkové dojnice je po-
trebné zabezpečiť veľké množstvo kvalitných ob-
jemových krmovín. Je ťažké si to predstaviť bez 

použitia vysokovýkonnej a spoľahlivej techniky. 
Dobre si to uvedomujú aj v spoločnosti Food Farm 
a v roku 2008 preto zakúpili 4-rotorový zhrabovač 
a 8-metrovú žaciu kombináciu Pöttinger. Stroje 
tejto rakúskej značky sa veľmi dobre osvedčili, 
a preto pri tohtoročnej generačnej obmene ne-
váhali a opäť vybrali Pöttinger. Rovnaké typy, len 
novšej generácie. Denná výkonnosť kombinácie 
kosy α-motion 301 RC a Novacat X8 RC je približne 
110 ha. Označenie RC znamená gumový kondicio-
nér (gumové valce). Žaciu kombináciu agregujú 
s 300 k traktorom, ktorý je vybavený otočným 
riadením.
Zhrabovač s typovým označením Top 1252 do-
káže vďaka veľkému záberu pripraviť riadok pre 
oprimálne využitie 2 rezačiek, ktoré sú vo Food 
Farm-e súčasťou linky. Ponechali si aj staršiu ko-
su a zhrabovač Pöttinger, ktoré sú aj napriek kaž-
doročne pozberaným krmovinám z výmery okolo 
3000 ha, v dobrom technickom stave pripravené 
k nasadeniu v prípade potreby. V posledných ro-
koch nasadzujú pri zbere krmovín najmä Pöttin-
ger, ostatné stroje len doplnkovo.  

Na zber slamy a sena využívajú ešte tri samozbe-
racie vozy Faro, ročne z výmery 600 ha. Do ich 
strojového parku patrí ešte minulý rok zakúpený 
8-radličný pluh Servo 6.50 plus. Kvalitne ním na 
jeseň zorali 700 ha, vlastne celú výmeru, ktorú 
orú v okolí farmy Dolné Trhovište.   
Ako dodáva Ing. Daniel Antalík, riaditeľ farmy 
Dolné Trhovište: „K hlavným výhodám techniky 
Pöttinger patrí spoľahlivosť, vysoká výkonnosť 
a jednoduchá obsluha.“  

Štefan Ščecina
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Pri obnove techniky zostali verní 
značke Pöttinger

Na snímke zľava: Zástupca spoločnosti Agrotrade Group, dodávateľa techniky Pöttinger, Jozef Funta, 
obsluha žacej kombinácie Jozef Dobrodský a riaditeľ farmy Dolné Trhovište Ing. Daniel Antalík.

Žacia kombinácia Pöttinger α-motion 301 RC a Novacat X8 RC v agregácii 
s 300 k traktorom s otočným riadením.

Vo Food Farm-e sa osvedčil aj 4-rotorový zhrabovač Top 1252.

Jozef Matečný, obsluha zhrabovača.


