
/  518. 3. 2015Reportáž

Široké portfólio plodín aj činností
Názov poľnohospodárske-
ho podniku Agrolens spol. 
s.r.o. Čenkovce je odvode-
ný od šošovice – plodiny, 
ktorá je pre slovenskú 
kuchyňu typická a pri-
pravujú sa z nej mnohé 
tradičné jedlá. Pestova-
teľov šošovice je však na 
Slovensku čím ďalej, tým 
menej. Môžu za to nízke 
výkupné ceny a veľké 
objemy dovozov hlavne 
z Kanady.

Mohla by sa spoločnosť, 
ktorá má túto plodinu v ná
zve, aj v logu, vzdať jej pes
tovania? „To určite nie,“ 
hovorí konateľ spoločnosti 
Ing. Juraj Németh, a pokra
čuje: „aj keď voľakedy sme 
pestovali šošovicu na 250 ha, 
ale kvôli nízkej cene sme 
v minulom roku mali len 
13 ha. Do tohto roku sme 
optimistickejší, cena je lep
šia, preto plánujeme osiať 
61 ha. V našej oblasti bola 
tradícia pestovania šošovice, 
spolu s okolitými podnikmi 
by sme dokázali zásobiť celé 
Slovensko, ale bez podpory 
na jej pestovanie a pri aktu
álnych výkupných cenách 
aj cene dovezenej pšenice je 
to stratová plodina. Minu
lý rok sme boli nútení pre
dávať tonu šošovice za 500 
– 600 eur, čo je pod výrobné 

náklady.“ Možnosti odbytu 
tejto plodiny našli u men
ších odberateľov – reštau
rácií, školských jedální, ne
mocníc, vývarovní, ktorým 
dodávajú mesačne 20 – 30 kg 
v päťkilových baleniach. Aj 
keď ide tento spôsob predaja 
pomalšie, predsa len prispe
je k speňaženiu produkcie.

Krok do neprebádaných 
vôd

Šesťdesiat hektárov šošo
vice tvorí len malú časť vý
mery a produkcie podniku. 
Firma bola založená v roku 
1993 a celkovo obhospodaru
je 1 550 ha pôdy v desiatich 
katastrálnych územiach. Na
chádza sa v regióne Hlavný 
Žitný ostrov, v kukuričnej 
výrobnej oblasti, kde sú ľah
ké a štrkovité pôdy. Hlavnou 
činnosťou je výroba rast
linných komodít a predaj 
kŕmnej zmesi pre holuby. 
Z tradičných poľných plodín 
sú v osevnom postupe zastú
pené pšenica ozimná mäkká 
aj tvrdá, kukurica na zrno 
a repka ozimná, každá na 

viac ako 200 ha, slnečnica na 
100 ha, na plochách od 30 – 
80 ha pestujú jačmeň jarný 
a ozimný, ovos, kukurično
obilné miešanky, šošovicu, 
kukuricu na siláž a lucer
nu. Na malých výmerách (7 
– 25 ha) pestujú zložky do 
kŕmnych zmesí pre holuby 
– proso, cirok, pelušku aj po
žlt farbiarsky.

Výroba zmesí pre holuby 
neznie pre poľnohospodár
sky podnik veľmi typicky. Je 
to však zaujímavá činnosť, 
ktorá prináša svoje ovocie. 
Myšlienka vznikla náhodne 
pri diskusii s chovateľom ho
lubov o tom, čo sa v takých 
zmesiach nachádza – ‚veď 
my toto všetko pestujeme, 
a čo nepestujeme, začne
me’ – povedal si pán Né
meth a rozhodol sa vyskúšať 
úspech u drobnochovateľov. 
Spočiatku, ako pri všetkom 
novom a neodskúšanom, 
nebolo isté, ako to dopadne. 
Pri výrobe takýchto zmesí 
je veľmi dôležité, aby boli 
čisté a bez prachu, preto po 
prvých rokoch ručnej práce 
bola zakúpená aj špeciálna 
čistička, ktorá úspešnú pro
dukciu uľahčuje. Po sied
mich rokoch je už okolo 
300 ha z výmery venovaných 
pestovaniu komponentov do 
týchto zmesí. Hotové zme
si sú balené do 50, 25 a 5 kg 

balení a predávajú sa takmer 
po celom Slovensku v potre
bách pre chovateľov.

Závlahy sú rozhodujúce

Na Žitnom ostrove sa vždy 
darilo aj základným poľným 
plodinám. Keďže je tu dlho
dobý problém s vodou, boli 
tu ešte za predchádzajúceho 
režimu vybudované závlahy. 
Tie sú tu životne dôležité, 
aby bolo možné vôbec niečo 
dopestovať, alebo dokonca 
úrodu zachrániť pri vyso
kých teplotách a akútnom 
nedostatku zrážok. Zvýšenie 
ceny prenájmu čerpacích 
staníc z bývalej jednej slo
venskej koruny na tri eurá 
v minulom roku, k tomu 
cena elektriny sa podpíšu na 
ďalšom zvyšovaní výrobných 
nákladov. Okrem toho sú 
neustále problémy s kráde
žami kovových častí závlaho
vých zariadení. „Mal by som 
na to jednoduché riešenie. 
Neplatiť za železo, ale nao
pak, aby bolo spoplatnené 
jeho odovzdanie, tak ako to 
je pri odovzdávaní pneuma

tík alebo obalov od chemic
kých látok. Hneď by bolo po 
probléme, ktorý je naozaj 
vážny a ohrozuje aj ľudské 
životy,“ hovorí Ing. Németh.

Kombinovanie rôznych 
spôsobov ochrany

Minuloročná žatva bola aj 
na Žitnom ostrove z hľadiska 
úrod nadpriemerná, ale kva
lita potravinárskej pšenice 
bola horšia ako v predošlých 
rokoch. Historicky najvyššiu 
úrodu počas existencie fir
my dala aj repka – 3,63 t/ha, 
cena sa pohybovala od 350 
do 370 Eur/t. Z hľadiska zis
kov bola najlepšou plodinou 
tvrdá pšenica, ktorá bola 
dobrá úrodovo, kvalitou aj 
cenovo. Celú produkciu odo
berá rakúsky partner, s kto
rým je už uzavretá zmluva 
aj na budúcoročnú úrodu 
za 245 Eur/t. Je to náročnej
šia plodina, treba ju vedieť 
robiť. Veľmi dôležité je mať 
sušičku, bez nej nemá ani 
význam sa do produkcie tvr
dej pšenice púšťať. Kosia ju 
pri vlhkosti 18 – 20 percent, 
v sušičke vlhkosť klesne na 
13 percent, aby bola zabez
pečená sklovitosť. Ak sa ne
zožne včas a príde dážď, už 
nie je požadovaná kvalita, 
a nepredaná pšenica sa nedá 
ani skrmovať. Dôležitá je aj 
ochrana proti chorobám. 
So sneťou zakrpatenou za
tiaľ problém nemali. Proti 
virózam bojujú neskoršou 
sejbou tak, že pšenicu ozim
nú sejú až po 5. 10. a ozimný 
jačmeň až okolo 17. 10. „Od
burinenie kukurice robíme 
s prípravkami firmy Bayer. 
Keď sú dobré vlahové pome
ry, tak ide ADENGO, keď nie, 
tak LAUDIS alebo MAISTER. 
S kukuričiarom zatiaľ nemá
me problémy, nakoľko nikdy 
nepestujeme kukuricu po 
kukurici a dávame si záležať 
aj na dôkladnom rozdrvení 
a zapracovaní zvyškov do 
pôdy. Veľké problémy sme 
mali ale s drôtovcami. Keď 
už ceny osiva kukurice pre
sahujú 200 eur za výsevnú 
jednotku, mali by byť auto
maticky ošetrené moridla
mi proti drôtovcom. Takisto 
je problémom osivo repky 

ozimnej bez moridiel. Na je
seň sme mali parcelu, ktorá 
musela byť štyrikrát strie
kaná proti skočkám. Keď už 
na kukuricu nie, aspoň na 
repkách by malo byť povole
né morenie osiva. Opakova
nými postrekmi dostaneme 
určite viac škodlivých látok 
do pôdy ako s moridlom. 
Ďalšou z chorôb, ktorá trápi 
naše porasty je hrdza ple
vová. V praxi som od roku 
1985, ale s takým výskytom 
tejto choroby som sa ešte ne
stretol. Silný výskyt sme za
znamenali hlavne na ozim
nej tvrdej pšenici. Vyskúšali 
sme tri fungicídne príprav
ky, najlepšie výsledky sme 
dosiahli s fungicídom HUT
TON v dávke 0,8 l/ha. Toto 
ošetrenie sme vykonávali vo 
fáze T2. Počas vegetácie vy
konávame tri ošetrenia na 
obilninách, na repke dve. 
Pri zisťovaní príznakov na
padnutia hrdzou plevovou 
je dobré otočiť list proti sln
ku a pri zistení napadnutia 
okamžite striekať. Vznik re
zistencie burín na herbicídy 
sme zatiaľ nezistili. Keďže 
v osevnom postupe máme 18 
až 20 druhov rastlín, strie

daním plodín eliminujeme 
jej vytvorenie. Plánujeme 
vyskúšať novinku roku 2014 
v podobe odrôd repky s to
leranciou voči herbicídnej 
účinnej látke zo skupiny 
ALS inhibítorov. Je to dobrá 
myšlienka, ale najprv to vy
skúšame na menšej výmere. 
Stále tu bude otázka, ako 
na jeseň repky vzídu a aké 
budú vlahové podmienky. 
Až keď sa osvedčí, budeme 
uvažovať o použití na celej 
výmere,“ hovorí o spôsoboch 
boja s chorobami a buri
nami Ing. Németh. S čím si 
však nevedia účinne pora
diť, sú hraboše. Ich prem
noženie podporuje aj ľahšia 
pôda a vhodné podmienky 
na prezimovanie. Bojujú 
s nimi všetkými možnými 
spôsobmi, ale zatiaľ hraboše 
vyhrávajú.

Jarná sejba už je v Agro
lens s.r.o. v plnom prúde. 
Jarná tvrdá pšenica a jarný 
jačmeň už sú v zemi, nasle
duje ovos, lucerka, hrach, 
peluška, šošovica, a po Veľkej 
noci slnečnica. Systémy prí
pravy pôdy sa prispôsobujú 
plodine. Pri sejbe ozimín 
využívajú bezorebný systém. 
K príprave pôdy Ing. Németh 
hovorí: „Kyprič Karat od 
firmy Lemken je asi najlep
ší stroj v histórii podniku. 
Po zasiatí ozimných plodín 
zvyšok výmery poorieme 
otočnými pluhmi, aby boli 
rastlinné zvyšky dôkladne 
zapracované. Celú výmeru 
kukurice drtíme špeciálnym 
drtičom.“

Neistota cien aj pôdy

Odbyt produkcie a ceny 
trápia mnohých poľnohos
podárov. V Agrolens e majú 
uzavreté zmluvy so stabil
ným a serióznym odberate
ľom na kukuricu a repku, 
spoločnosťou ENAGRO,  kto
rá poskytuje aj osivo a hnoji
vá a platby od nej nemeška
jú. Jarný jačmeň ide priamo 
do Heinekenu do Hurbanova 
a potravinárska pšenica do 
mlyna v Bratislave. Sú to dl

hodobo vybudované vzťahy 
založené na spoľahlivosti 
a vysokej kvalite produkcie. 
„Dôležité je mať skladovacie 
kapacity, aby ste mohli tro
chu podržať úrodu. Iba rep
ku predávame hneď po zbe
re, aby sme mohli uskladniť 
obilie. Potom uvoľníme 
priestor na kukuricu, ktorú 
predávame postupne. Oplatí 
sa sledovať ceny na burzách, 
časť kukurice sme predali 
ešte teraz, aj rozdiel niekoľ
kých eur na tonu sa pri väč
šom množstve prejaví. Nepo
trebujeme extra vysoké ceny, 
ideálne by bolo, keby cena 
obilia a kukurice bola okolo 
170 – 180 eur a repky a olej
nín okolo 400 eur. Dôležité 
je pre nás mať do konca roka 
všetky účty vyrovnané, aby 
sme nikomu nedlhovali,“ 
hovorí Ing. Németh.

Okrem nestabilných cien 
je ohrozením aj istota pôd
neho fondu. Poľnohospo
dárske podniky ohrozuje 
zvyšovanie ceny pôdy, ceny 
za prenájom aj zvyšovanie 
daní. Firma Agrolens má väč
šinu pôdy v prenájme od SPF, 
cirkvi, aj drobných vlastní
kov, časť je aj vo vlastníctve. 
Žitný ostrov je stredobo
dom záujmu zahraničných 
firiem. „Aj nedávno sme sa 
dozvedeli, že traja vlastníci 
predali pôdu čo sme mali 
v prenájme, ani sme o tom 
nevedeli. Keby nám poveda
li, akú cenu im ponúkajú, 
zaplatili by sme ju aj my. Aj 
drobní vlastníci pôdy by si 
mali uvážiť, komu pôdu pre
dávajú. Keď ešte niekto kúpi 
skrachované družstvo a po
staví ho na nohy, to mi až tak 
nevadí, ale keď narušia fun
gujúcu firmu, to mi už vadí. 
Nový zákon o predaji poľno
hospodárskej pôdy by mohol 
byť trošku nápomocný, teraz 
už keď kupujeme pôdu, mu
síme predložiť potvrdenie od 
Obecného úradu, že poľno
hospodársku činnosť vyko
návame,“ uzatvára konateľ 
firmy.
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Komponenty na výrobu kŕmnych zmesí pre holuby.

Ing. Juraj Németh, konateľ firmy Agrolens, spol. s r.o.: V súčas-
nosti je už okolo 300 ha z našej výmery venovaných pestovaniu 
komponentov do kŕmnych zmesí.

Pri  výrobe kŕmnych zmesí pre holuby je veľmi 
dôležité, aby boli čisté a bez prachu, čo zabez-
pečuje špeciálna čistička.

Možnosti odbytu šošovice našli u menších od-
berateľov, ktorým ju dodávajú v päťkilových 
baleniach.


