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V Havaji vsadili na spoľahlivosť
a kvalitu značky Pöttinger
Spoločnosť Brova, s.r.o., sídli v obci
Chotča v okrese Stropkov. Hlavná
časť mechanizácie je však sústredená
na stredisku Havaj. Konateľom je
pán Jaroslav Bajcura, ktorý založil
spoločnosť Brova v roku 1994.
Dôležitým medzníkom v histórii
firmy bol aj rok 1996, kedy prevzali
hospodárstvo po štátnom majetku
Havaj, ktorý sa dostal do konkurzu.
V súčasnosti hospodária spolu na 1 285 ha poľnohospodárskej pôdy. Vzhľadom na hornatý
charakter tamojšej krajiny, kde má zastúpenie
najmä menej kvalitná pôda, je výmera ornej
pôdy len v menšinovom zastúpení 115 ha. Približne na polovici ornej pôdy pestujú obilniny
a na tej druhej viacročné krmoviny. Celkovo zasahuje chotár do piatich katastrov.
Pilierom podniku je živočíšna výroba, v ktorej
dominuje chov hydiny. Zameriavajú sa hlavne
na produkciu mäsa. Ročná produkcia kurčiat
sa pohybuje okolo 500 tis. kusov. Na realizácii produktov spolupracujú s podnikom Hydina Kežmarok. V okrese Stropkov môžeme
nájsť ideálne podmienky pre chov hovädzieho
dobytka, presnejšie pre chov bez trhovej produkcie mlieka. Brova chová takto 210 kráv,
pričom spolu má stádo 380 kusov. Vlastnili aj
chov oviec, ktorý v druhej polovici tohto roka
predali.
Za úspešným hospodárením je potrebné hľadať
aj kvalitnú a spoľahlivú techniku. K výraznej
obnove techniky začali pristupovať v Havaji
pred piatimi rokmi, kedy sa datuje aj začiatok
spolupráce medzi pánom Bajcurom a zástupcom spoločnosti Agro Auto Veľká Lomnica,
pánom Ondrejom Jendrušákom. Táto spoločnosť je jedným z predajcov techniky Pöttinger
na Slovensku. Táto rakúska značka si získala
vynikajúce meno najmä vďaka kvalite a spoľahlivosti svojej strojov do krmovín a na spracovanie pôdy. Inak tomu nie je ani v Havaji,
kde určite neľutujú, že svoje polia obrábajú
s pomocou techniky Pöttinger. Dnes už je potrebné ponúknuť zákazníkovi k dobrému stroju
aj služby navyše. Ide najmä o rýchly servis, na
ktorý sa môže poľnohospodár kedykoľvek spoľahnúť. Pán Bajcura si pochvaľuje aj vzájomnú
komunikáciu a snahu promptne riešiť každý
vzniknutý problém.
Prvým Pöttingrom, ktorý pribudol na hospodársky dvor v Havaji, bol obracač Eurohit 54 N
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Konateľ Brova, s.r.o., Jaroslav Bajcura si pochvaľuje spoluprácu s Ondrejom Jendrušákom zo spoločnosti Agro Auto Veľká Lomnica, ktorá je jedným z predajcov strojov Pöttinger na Slovensku.
Na snímke Jaroslav Bajcura ml. (vpravo) a Ondrej Jendrušák.
a kosa Novadisc 400. Postupne, aj s využitím
zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ, obnovili
kompletne linky do krmovín. V strojovom parku
nechýba obracač Hit 810 N, ako aj dvojrotorový
zhrabovač Eurotop 651. Pochváliť sa môžu vybavením diskovými žacími strojmi. Veľkú dennú výkonnosť dosahujú dve kombinácie čelnej
kosy Novacat 306 F alfa a Novadisc 730. Vlastnia aj dve zadné nesené diskové kosy Novadisc
265. Kvalitné služby odvádza aj lis s pevnou
lisovacou komorou Rollprofi 3120 L. Náklady
na prepravu krmovín dokázali výrazne znížiť
s pomocou samozberacích vozov Faro 6300 L
a Primo 500 L. Spokojnosť prevláda nielen s
krmovinárskymi strojmi Pöttinger, ale aj s tými

pôdoobrábacími. Vlastnia 4-radličný nesený
pluh Servo 35 a diskový podmietač Terradisc
4000. K celkovému počtu Pöttingrov na farme
musíme prirátať ešte rozhadzovač maštaľného
hnoja Twist 7001 F4.
Podmienky pre poľnohospodársku výrobu
v okolí Havaja a Chotče nie sú jednoduché.
Úspešné podnikanie si tu vyžaduje zanietených
odborníkov s kladným vzťahom k svojej práci.
Presne takýchto ľudí sme našli počas našej reportáže v spoločnosti Brova. Tu môžeme nájsť
aj symbiózu medzi úspešnou firmou a kvalitnými strojmi Pöttinger, ktoré jej pomáhajú v napredovaní.
Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

Servo 35 – 4-radličný nesený pluh

Terradisc 4000 – diskový podmietač

