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V RD Podbranč investovali
do techniky Pöttinger
V oblasti Myjavskej pahorkatiny
sa nachádza chotár Roľníckeho
družstva Podbranč. Nie
práve ideálne podmienky pre
pestovanie plodín dokážu často
preveriť šikovnosť miestnych
poľnohospodárov.
O úspešnom manažérskom vedení družstva
sme písali v minuloročnom októbrovom vydaní AGROMAGAZÍNu. V tomto článku budeme
venovať viac pozornosti mechanizácii. Najskôr
je ale potrebné spomenúť základné informácie
o podniku. Hospodária na 850 ha poľnohospodárskej pôdy, pričom 500 ha je orná pôda. TTP
zaberajú 250 ha a na 100 ha pestujú krmoviny
na ornej pôde. Spomedzi tržných plodín pestujú najmä pšenicu, repku a kukuricu.
Keď prišiel súčasný predseda Peter Beňo do
podniku v roku 2010, našiel zastaranú techniku a celkovo nízku efektivitu práce. Ako hovorí:
„Budúcnosť poľnohospodárstva sú kvalifikovaní ľudia a moderná technika.“ V zmysle tohto
hesla sa rozhodol manažment investovať do
nových strojov, konkrétne aj do kompletnej
linky na zber objemových krmovín. V roku 2011
rozvinuli spoluprácu s predajcom poľnohospodárskych strojov, spoločnosťou SOME Slovakia,
s.r.o. Vtedy zakúpili prvé stroje známej značky
Pöttinger. Bola to žacia kombinácia NOVACAT
306 -motion + NOVADISC 730. Nasledoval
obracač HIT 690 N a zhrňovač EUROTOP 651
A Multitast.
Najnovším strojom Pöttinger v strojovom parku RD Podbranč, dodaným v minulom roku, je
senážny voz JUMBO 8010 L na špeciálnom podvozku tridem, ktorý dokáže pracovať aj v extrémne náročných terénnych podmienkach.
Hydro-pneumatická náprava je vybavená aj
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Široké pneumatiky tiež znižujú tlak na pôdu a zabezpečujú vyššiu stabilitu.
širšími pneumatikami ako býva štandard. Tridem a široké pneumatiky sú výhodné taktiež z
dôvodu nízkeho tlaku na pôdu. Pán Beňo dodáva: „So senážnym vozom JUMBO sa dostaneme
na každú našu parcelu, vrátane veľmi svahovitých. Oplatilo sa investovať do vyššej výbavy
voza.“ Uvažujú ešte o doplnení automatickej
brúsky nožov Autocut. Tento systém dokáže za
4 minúty sám prebrúsiť nože a voz môže ďalej
pokračovať v práci.
Dnes už pri zbere krmovín používajú len techniku Pöttinger a rozhodne neľutujú, že si
z množstva značiek na trhu vybrali práve znač-

Špeciálny hydro-pneumatický tridem podvozok.

ku so znakom štvorlístka. Ročne pozberajú
krmoviny na vlastných pozemkoch zo 400 ha.
Okrem toho poskytujú tiež služby. Ešte väčšie
uplatnenie v službách nájde ich krmovinárska
technika Pöttinger od tejto sezóny, keďže menia štruktúru živočíšnej výroby a prechádzajú
na chov dojčiacich kráv. Spokojnosť s Pöttinger-om dopĺňa tiež veľmi dobrý servis od predajcu, zahŕňajúci expresnú dodávku náhradných dielov a vysokoodborné poradenstvo.
Štefan Ščecina, AGROMAGAZÍN
Snímky: autor a SOME Slovakia, s.r.o.

Senážny voz Pöttinger JUMBO 8010 L – ideálne
riešenie pre kvalitnú senáž aj z ťažko dostupných
pozemkov.

