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„Poľnohospodárstvo 
je najmä práca na poli 
a okolo zvierat, a tak sme 
tohtoročnú expozíciu 
„vytiahli“ na pole v areáli 
Agrokomplexu. Farmá-
rom, odbornej verejnosti, 
ale aj všetkým ostatným 
záujemcom, v spolupráci 
s výstaviskom AX, tým 
poskytneme možnosť ľah-
kého a rýchleho prístupu 
na výstavu bez potreby 
prechádzať centrom Nitry 
a tým bezproblémový 
vstup na výstavisko vrá-
tane zaparkovania auta 
v areáli AX“, vyzdvihuje 
konateľ fi rmy Ing. Róbert 
Németh.
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Agrotrade Group Rožňava na AX v Nitre:
"Zo slovenských polí až na váš tanier."

„Naša expozícia bude 
opäť veľká a prepája sloven-
ské kvalitné potraviny, ktoré 
zabezpečujeme cez sieť pre-
dajní FARMFOODS s  poľn. 
strojmi a  poľn. výrobou, čo 
sme chceli vyjadriť aj hes-
lom „Zo slovenských polí 
až na váš tanier“. Všetkých 
farmárov a záujemcov týmto 
srdečne pozývam a teším sa 
na stretnutia, či už na ob-
chodné jednania, alebo aj na 
priateľské odborné diskusie, 
vzájomnú výmenu názorov 
a  praktických skúseností. 
Podrobnejšie o  programe 
vás informujú moji kolego-
via“, pokračoval konateľ Ag-
rotrade Group Rožňava.

„Celkovo bude vystave-
ných okolo 70 ks strojov, 
z  toho cca 20 liniek (asi 40 
strojov) bude predstavených 
„dynamicky“ (v  pohybe) 
a  väčšina z  nich aj na poľ-
nej ukážke“, hovorí Ing. Ján 
Cvek, PhD., riaditeľ predaja 
strojov Agrotrade Group. 
„Neskoré leto je obdobie, keď 
na poli kraľujú najmä pod-
mietače, stroje na prípravu 
pôdy a končí sa sejba repky. 
Všetkých bude určite zaují-
mať Väderstad CARRIER 
vybavený špeciálnymi Cros-
scutter diskami na ultraplyt-
ké spracovanie pôdy. Trochu 
iná verzia podmietača je 
CARRIER XL, ktorý vďaka 
diskom priemeru 610 mm 
dokáže podľa podmienok 
spracovať pôdu až do hĺbky 
15-17 cm. Známy TOP-
DOWN diskovo -radlicový 
kultivátor teraz ponúka ďal-
šie doplnenie jeho výnimoč-
nej komplexnosti o možnosť 
aplikácie hnojiva do záso-
by. V  linke s najväčším JCB 
FASTRAC 8330 (348 HP 

max) bude iste atraktívnou 
kombináciou. Úplnou no-
vinkou bude ľahký radlicový 
kultivátor FEROX 700, ur-
čený na podmietky a  pred-
sejbovú prípravu pôdy, 
vybavený husacími radlič-
kami. Sám som zvedavý, čo 
ukáže v  daných podmien-
kach“ konštatuje p. Cvek. 
„Zo sejačiek predstavíme 
RAPID s  Isobus ovládaním 
vybavený už v  minulosti 
prezentovaným systémom 
Seed Eye, kde je výsevok 
zadávaný v  počte jedincov 
na ha. Významne sa zvyšuje 

v  poslednom období podiel 
sejby repky vysiatej presný-
mi sejačkami na 45 cm roz-
stup riadkov. Praktické testy 
(v SR, ale aj v Česku) ukáza-
li, že repka siata na presný 
počet jedincov lepšie využije 
svetlo, živiny, lepšie odnožu-
je (resp. môžeme vybrať od-
rody, ktoré lepšie odnožujú) 
a výsledkom je vyššia úroda 
pri cca 40-50 % nižšom vý-
sevku, čo dáva spolu prínos 
vo výške 180-220 €/ha“, 
uvádza p. Cvek. Presná se-
jačka TEMPO TPL 18 Midi, 
má 18 riadkov pri rozstupe 
45/50 cm (repa, repka, sója) 
a je prestaviteľná na 12 riad-
kovú pri 75 cm (kukurica, 
slnečnica, cirok).

„Naša � rma v  augus-
te oslávi 1. výročie veľ-
mi úspešnej spolupráce 
s  KRONE. Na výstave 
vzbudí záujem už aj samot-
ný KRONE marketingový 
kamión. Od KRONE bude 
dynamicky predstavený naj-
predávanejší lis na veľké hra-
naté balíky BigPack 1290. 

Staticky bude predstavený aj 
výber z veľmi širokého port-
fólia žacích strojov, obraca-
čov, zhrňovačov a  lisov na 
okrúhle balíky KRONE.

Z  traktorov od Massey 
Ferguson uvidíme celkovo 
10 rôznych typov traktorov 
od úzkeho špeciálu do sadov 
a viníc s výkonom 95 HP až 
po vlajkovú loď Massey Fer-
guson - najväčší MF traktor 
8740 S, ktorý ukážeme pri 
najťažších poľných nasade-
niach. Očakávame aj mimo-
riadny záujem o  kombajn 
MF Ideal ocenený zlatou 

medialou na tohtoročnej 
výstave Agrosalon. Niektorí 
zákazníci sa o  jeho výko-
noch a až neuveriteľne nízkej 
spotrebe PHM pri súčasne 
najvyššej kvalite mlátenia 
mohli presvedčiť už počas 
tohtoročnej žatvy. Dočkali 
sa a  sériove dodávky kom-
bajnov do žatvy 2020 sú už 
realitou.

Z  ďalších strojov predve-
dieme samochodný postre-
kovač TECNOMA LASER 
s  hydr. ovládaním svetlosti, 
rozmetadlá priemyselných 
hnojív RAUCH, rozmetadlá 
org. hnojív a  cisterny SAM-
SON, unikátny a  jedinečný 
ťahaný aplikátor AT VÁP-
NAR, prepravnú techni-
ku KRAMPE a  ZASLAW, 
plečky a  brány HATZEN-
BICHLER, mulčovače 
a  svahové nosiče SAUER-
BURGER, zberače a  sto-
hovače balíkov ARCUSIN, 
plastový program DURA-
PLAS a  KINGSPAN a  už 
spomínané ťažké traktory 
JCB FASTRAC 8330 ako 

aj stredné traktory JCB 
FASTRAC 4220. Aktuálne 
od konca minulého roka je 
dodávaná nova rada JCB 
LOADALL III teleskopic-
kých nakladačov s  novou 
o  12 % zväčšenou moder-
nou kabínou Command 
Plus, až o  50 % zníženou 
hladinou hluku, o 14 % zvý-
šenou vizibilitou atď. Na 
výstave budeme vidieť cca 
10 typov nakladačov JCB od 
šmykom riadených, cez malé 
kompakty, malé kĺbové na-
kladače, klasické teleskopic-
ké manipulátory až po veľké 
kolesové nakladače s najvyš-
ším pomerom výkonu na kg 
hmotnosti určené pre najťaž-
šie trvalé nakladacie práce, 
rozhrňanie na jamách a pod. 
Jednou z  najväčších atrakcií 
budú Prvé majstrovstvá Slo-
venska v obsluhe teleskopic-
kých nakladačov. Obsluha 
bude súťažiť v 2 disciplínach 
- manipulácia a  prejazd tra-
sou s nádržou vody a v polo-
žení basketbalovej lopty do 
koša. Väčšina spomínanej 
techniky umožňuje zvýšiť vý-
kony a zároveň znížiť nákla-
dy v  priemere o  25  %, čo je 
dnes jediná cesta na efektív-
nu prácu. Ešte na záver tejto 
časti pripomínam, že ukážky 
techniky sa budú konať po-
čas celej výstavy vždy dvakrát 
denne so začiatkom - prvá 
ukážka o 11:00 hod a druhá 
ukážka o  14:00 hod,“ končí 
informáciu o  strojovej časti 
výstavy p. Cvek.

„Už tradične sa na výsta-
ve odprezentuje aj projekt 
FARMFOODS – Výnimočné 
potraviny. Na voľnej ploche 
budú predstavené výnimoč-
né zvieratá chované pre po-
treby FARMFOODS, ktoré 
pochádzajú zo slovenských 
fariem a  sú súčasťou reťaz-
ca,“ informuje Mgr. Martina 
Dudášová, organizačno ko-
munikačný manažér FARM-
FOODS. 

Počas celej výstavy budú 
pre zákazníkov k  dispozícii 
stánky prezentujúce jed-
notlivé výrobné prevádz-
ky zapojené do Farmfoods 
konceptu. Prvýkrát budú na 
podujatí prítomné stánky, 
ktoré zastupujú absolútne 
novinky v  portfóliu FARM-
FOODS, pekáreň Rosenau 
so svojou ponukou chlebov 
a  rôznych druhov pečiva, 
ako aj spoločnosť Mikrovak, 
ktorá sa zameriava na prí-
pravu hotových jedál z vlast-
ných FARMFOODS suro-
vín. Ďalšou novinkou bude 
prítomnosť stánku zamera-
ného pre HORECA, teda do-
dávanie surovín pre hotely, 
reštaurácie a kaviarne.

„V  každom stánku bude 
pre návštevníkov počas 
všetkých štyroch dní záro-
veň pripravená ochutnávka 
našich výnimočných potra-
vín. Samozrejmosťou je, že 
všetky výnimočné výrobky si 
budete môcť aj zakúpiť,“ vy-
svetľuje M. Dudášová. K  dis-
pozícii budú dve pojazdné 
predajne, ktoré budú počas 
priebehu akcie ponúkať pro-
dukty FARMFOODS.

„V  rámci prezentovania 
siete FARMFOODS – Výni-
močné potraviny budú pre 
návštevníkov pripravené aj 
ďalšie zaujímavé možnosti. 
"Predstaveniu výnimočných 
zvierat zo slovenských fariem 
a  diskusií o  spôsobe chovu 
pre potreby výroby výnimoč-
ných potravín bude venova-
ná stála výstava, prednášky 
a  diskusie denne o  9:30 h, 
12:30 h a 15:30 h. Ďalšou té-
mou výstavy, prednášky a ve-
rejnej diskusie denne o  9:00 
h, 13:00 h a  16:00 h bude 
Kvalitne, poctivo a  zdravo 
k  výnimočným farmárskym 
potravinám bez konzervan-
tov, aditív a geneticky modi� -
kovaných organizmov. Všet-

kých záujemcov o tieto témy 
na našich prednáškach, vý-
stavách a ochutnávkach radi 
uvidíme," pozýva M.  Dudá-
šová.

Na výnimočných chutiach 
našich výrobkov si budete 
môcť pochutiť aj priamo na 
mieste, v priestoroch výstavy. 
Ak vyhladnete, máme pre vás 
pripravené rôzne chuťovky, 
samozrejme všetko z FARM-
FOODS výrobkov a  surovín. 
Tento rok sme si pripravili 
množstvo noviniek. Chcete si 
dať chutný a rýchly obed? Pre 
vás sú pripravené naše skvelé 
hotové jedlá, pre labužníkov 
je vhodný Charolais burger. 
Nemáte radi mäso? Aj pre 
vás máme riešenie, Horúci 
grilovaný oštiepok s  brus-
nicovou omáčkou, je pre 
vás ako stvorený. Na rýchle 
zahryznutie sme pripravili 
špecialitu z  Gemera, Okvap-
kaný chlebík so slaninkou 
Mangadurca, podávaný na 
FARMFOODS zemiakovom 
chlebíku so 100% nepaste-
rizovanou ovčou bryndzou, 
cibuľkou a zeleninkou. Medzi 
chuťovky určite patrí Zapeka-
ná bageta s trhaným mäsom, 
či Špecička Mangadurca, ex-
kluzívna „špekačka“ z nášho 
bravčového a  hovädzieho 
mäsa. Najmä deti si určite 
pochutnajú na tradičnom 
Hot -dogu. Ako dezert sme 
si pripravili náš skvelý tvaro-
hový dezert Dubníček kakao. 
„Všetky ponúkané výrobky sú 
slovenské, prírodné, bez „E -
-čok“, bez GMO a bez zbytoč-
ných aditív či konzervantov. 
Určite odporúčame ochut-
nať! Na osvieženie vám na-
čapujeme nealko pivo, či pivo 
Kaltenecker, nielen pre tých 
najmenších sú pripravené li-
monády,“ uviedla Dudášová. 
Pri návšteve prehliadky siete 
FARMFOODS – Výnimočné 
potraviny sa teda na hlad ur-
čite nebudete sťažovať.

Príďte na veľké ukážkové 
políčka za Západosloven-
skou kolibou, kde sa na vás 
budeme tešiť v prezentač-
nom priestore spoločnosti 
AGROTRADE GROUP a 
projektu FARMFOODS - 
Výnimočné potraviny.

Za rozhovor ďakuje: 
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