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 na vš t í v i l i  sme

Ekologické PD Lehotka Rakovo 

v okrese Martin je rodinný podnik, 

na ktorého čele stojí dnes už 

šiesta generácia Velitšovcov. 

Najstarším je pán Alexander 

Velitš s manželkou Zitou. 

Rodinné hospodárstvo po nich 

postupne preberajú synovia Július 

a Alexander s rodinami. V tomto 

článku si viac povieme o výrobnom 

zameraní a technike, s ktorou 

obhospodarujú svoj chotár. 

Ako už názov napovedá, zameriavajú sa na 
ekologické poľnohospodárstvo. Tento systém 
hospodárenia, ktorému sa venujú už 25 rokov, 
v kombinácii s miestnymi prírodnými podmien-
kami prináša zdravé bio potraviny. Ich hlavnou 
tržnou surovinou je bio mlieko. Väčšinu dodá-
vajú do neďalekej mliekarne v Turčianskych 
Tepliciach, ale časť predávajú aj priamo na 
dvore farmy. Záujemcovia si môžu kúpiť taktiež 
mliečne výrobky ako syr, zákvas, jogurty, kor-
báčiky a podobne. A prípadne v menšom aj eko 
obilie alebo zemiaky.
Velitšovci majú silnú živočíšnu výrobu. Chovajú 
175 dojných kráv plemena fleckvieh. Ide o ne-
mecký strakatý dobytok s kombinovanou úžit-
kovosťou. Ako hovorí Július Velitš: „Na prvom 
mieste je pre nás biokvalita produkcie. Neže-
nieme sa za každú cenu do vysokej úžitkovosti, 
keďže skrmujeme len vlastné objemové krmivá 
z nášho ekologického pestovania. Nerobíme 
kukuricu a kukuričnú siláž, nenakupujeme ani 

kŕmne zmesky od dodávateľov. Kravy sú v sezó-
ne celý deň vonku na zdravej paši.“ Spolu cho-
vajú okolo 320 kusov hovädzieho dobytka. Veľ-
ká časť jatočných zvierat putuje na Ekologický 
bitúnok Farma Turová. 
Celkovo hospodária na výmere 560 ha poľno-
hospodárskej pôdy, z toho je približne 400 ha 
ornej. Pri pestovaných plodinách dominuje 
eko obilie. Na 40 pestujú špaldu, na 80 ha tvr-
dú pšenicu, na 40 ha raž a na rovnakej výmere 
tiež tritikale. Ďalej na 20 až 25 ha nahý ovos 
a na zvyšnej časti ornej pôdy lucernu a lucer-
no-trávne miešanky. Na menšej 1,5 ha ploche 

pestujú bio zemiaky. Väčšiemu rozvoju ich pes-
tovania stoja v ceste vysoké náklady a cenová 
konkurencia v podobe klasicky pestovaných 
zemiakov v obchodoch. Na druhej strane drvi-
vá väčšina z tých, ktorí ochutnali tieto bio ze-
miaky, ich začali odvtedy kupovať pravidelne.
V ekológii už nie sú možné opravy „chémiou“, 
preto je potrebné ešte dôslednejšie dodržia-
vanie agrotechnických termínov a používanie 
spoľahlivej techniky. Týmto prívlastkom mô-
žeme smelo označiť stroje s logom Pöttinger. 
Prvý stroj tejto značky začali Velitšovci použí-
vať pred 10 rokmi. Bola to kosa Novacat 350. 
Čoskoro pribudli aj dva zhrňovače Eurotop 651, 
ďalšia kosa Novadisc 265 a pred 3 rokmi čelná 
kosa -motion. Niektoré stroje už stihli aj gene-
račne obmeniť, napríklad staršiu kosu nahradi-
la žacia kombinácia S10 a pracovným záberom 
10 m a vymenili tiež jeden zhrňovač za nový 
Top 662.
Pöttinger nie je špičkou len na trhu s krmovi-
nárskou technikou, ale aj pri strojoch na spra-
covanie pôdy a sejbu. Rodina Velitšovcov vlast-
ní radličkový kyprič Synkro 3030. Pred 4 rokmi 
sa rozhodli tiež pre kúpu 6 metrovej sejačky 
Terrasem C6. Ako hovorí pán Július Velitš: „Je 
to vynikajúci stroj, kde napríklad presné dodr-
žiavanie nastavenej hĺbky sejby je samozrej-
mosťou za každých podmienok. Dnes používa-
me pri sejbe obilnín o 50 kg/ha menšie dávky 
osiva a úrody nám stúpli o 3 až 4 metráky na 
hektár. Perfektne sme zasiali aj lucernu v dáke 
20 kg/ha.“    
Čo dodať na záver? Určite by bola v slovenskom 
poľnohospodárstve oveľa lepšia situácia, ak by 
bolo viac takýchto rodín, kde deti úspešne po-
kračujú v rodinnej tradícii.  

Štefan Ščecina, AGROMAGAZÍN 

Rodina Velitšovcov vyrába zdravé
potraviny aj s pomocou techniky Pöttinger

Na snímke zľava: Lukáš Velitš spolu s otcom Jú-
liusom.

Sejací stroj Pöttinger Terrasem C6 považujú Velitšovci za jednu zo svojich najlepších investícií.Žacia kombinácia Pöttinger S10 s pracovným zá-
berom 10 m.


