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Napredujú vďaka dlhodobým víziám
Spoločnosť AGROTRADE GROUP
založená v roku 1993, začínala s dodávaním náhradných
dielov na známe traktory z Brna
a z Martina. Dnes má celoslovenskú pôsobnosť s niekoľkými
piliermi podnikania. Zaoberá
sa predajom poľnohospodárskej techniky renomovaných
svetových značiek, rozbieha
výrobu a predaj domácich farmárskych výrobkov združených
pod značkou FARMFOODS, ako
aj prvovýrobou s podnikmi po
celom Slovensku.
Dôležité je stanoviť si správne
ciele

Dvadsaťštyri rokov pôsobenia
na trhu je pomerne dlhá doba. Spoločnosť AGROTRADE GROUP,
ktorá začala na zelenej lúke a po prvom roku pôsobenia mala dvanásť
zamestnancov
zabezpečujúcich
dodávku náhradných dielov pre
traktory, dnes stojí na čele skupiny
AGROTRADE GROUP s viac ako
500 zamestnancami.
„Aktuálne vízie a ciele skupiny
AGROTRADE GROUP by som
rozdelil do dvoch kategórií. Je to
oblasť prvovýroby a oblasť predaja poľnohospodárskych strojov.
V prvom prípade máme za cieľ

Ing. Róbert Németh, konateľ spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Tecnoma na slovenskom trhu, ktorá bola zároveň aj prvou značkou
v ich portfóliu. K prvej o rok neskôr
pribudli ďalšie dve významné značky poľnohospodárskych strojov,
a to Massey Ferguson a Pöttinger.
Predaj traktorov a kombajnov
Massey Ferguson zároveň výrazne
prispel k rozvoju spoločnosti v jej
začiatkoch. Všetky tri spomínané
značky, patria aj dnes k významným produktom v portfóliu z oblasti predaja poľnohospodárskej
techniky. K míľnikom spoločnosti

pravné systémy Krampe a prekladacie vozy Güstrower, rozhadzovače priemyselných hnojív Rauch
a nakladače Weidemann. V druhej
polovici 2016 pribudla značka
Zaslaw – dopravná technika spájajúca dobrý pomer ceny a kvality.
Ďalšie rozširovanie a skvalitnenie
sortimentu spoločnosť sľubuje aj
v roku 2017. Netreba však zabúdať
ani na poľnohospodársku techniku, ktorú vyvinula a vyrobila spoločnosť AGROTRADE GROUP vo
vlastnej réžii, a to stroje AT Slamár,

Pohľad na stredisko v Rišňovciach.

nie zón. Nevyhnutnosťou v rámci
využívania tohto typu zberu údajov
sú aj potrebné povolenia pre pohyb
dronov vo vzdušnom priestore,
ktorými samozrejme disponujú.
Súbežne s rozvojom predaja
mechanizácie pre poľnohospodárstvo sa od roku 1996 venuje spoločnosť AGROTRADE GROUP
aj poľnohospodárskej prvovýrobe
a hospodáreniu na vlastnej pôde.
Štruktúra hospodárenia všetkých
podnikov prvovýroby je zameraná
tak na rastlinnú, ako na živočíšnu

Súbežne s rozvojom predaja mechanizácie pre poľnohospodárstvo sa od
roku 1996 venuje spoločnosť AGROTRADE GROUP aj poľnohospodárskej
prvovýrobe a hospodáreniu na vlastnej pôde.

Jedným z projektov spoločnosti AGROTRADE GROUP je aj budovanie
uzavretého okruhu výroby, končiaceho pri produktmi FARMFOODS, značke
kvalitných domácich potravín.

dobudovať uzavretý systém výroby a predaja slovenských potravín
z vlastných polí, maštalí a potravinárskych výrob končiacich na pultoch vlastných kamenných a mobilných predajní. Tento cieľ sme
začali budovať približne pred tromi
rokmi zodpovedajúcimi investíciami, ako v rámci živočíšnej výroby, tak aj budovaním výrobných
potravinárskych prevádzok, a to
všetko so súčasným zavádzaním
certifikátov ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007
a ISO 22000:2005. Pokiaľ sa jedná
o časť predaja poľnohospodárskej
techniky, tam máme dlhodobo stanovené jasné priority, a to reorganizácia predávaného sortimentu
značiek s dôrazom na čo najpriamejšie prepojenie výrobca – poľnohospodár, pri súčasnom zvyšovaní
predajného podielu nosných značiek z nášho portfólia na slovenskom trhu,“ opísal dve hlavné vízie
smerovania Ing. Róbert Németh,
konateľ spoločnosti AGROTRADE
GROUP.

AT Transportline a AT Vápnar.
V posledných rokoch sa AGROTRADE GROUP bližšie zaujíma
aj o problematiku presného poľnohospodárstva, okrem faktu, že
dnes ponúkajú viac ako 20 rôznych
riešení s variabilnou aplikáciou,
majú jasný cieľ vyvinúť komplexné
riešenie zberu údajov pre analýzy
a poradenstvo pri variabilnej aplikácii, kde využívajú zber údajov
pomocou dronov vybavených špeciálnymi kamerami pre dokonalé
zmapovanie pozemkov a vymedze-

sa radí aj prelom rokov 1996 – 98,
kedy zaznamenali výraznejší rozvoj v oblasti poskytovania služieb
v poľnohospodárstve mechanizačnými prostriedkami. Rozširovanie
ponuky zastúpenia značiek poľnohospodárskych strojov pokračovalo strojmi Väderstad (1999)
a Caterpillar, technikou Sauerburger a Trioliet o dva roky neskôr,
nasledovali značky Hatzenbichler
a Hydrac. V rozmedzí rokom 2010
až 2012 pribudli ďalšie značky
v portfóliu, zariadenia Samson, do-

výrobu so vzájomným prepojením.
V živočíšnej výrobe sa zameriavajú
hlavne na hovädzí dobytok, chov
Mangaduriek (úžitkové kríženie
mangalíc a duroca), ale taktiež na
produkciu jahniat. Celá prvovýroba je teda prvým článkom produkcie farmárskych produktov
združených pod vlastnou značkou
FARMFOODS. Prvým dcérskym
podnikom prvovýroby sa stal
v roku 1997 podnik AT TATRY,
spol. s r. o., ku ktorým neskôr pribudli spoločnosti AT DUNAJ a AT

FOTO – autor a ARCHÍV firmy

ZEMPLÍN. Rozširovanie podnikov prvovýroby pokračovalo v roku
2006 založením ďalšej dcérskej
spoločnosti AT ABOV, o rok neskôr
podnikom AT BABKA, poslednými
dcérsky podnikmi prvovýroby rozširujúcimi skupinu AGROTRADE
GROUP sú podniky AT AGROCES, AT AGROTURIEC.
Uzavretý okruh výroby

Ako už bolo spomenuté, jedným
z projektov spoločnosti AGROTRADE GROUP je aj budovanie
uzavretého okruhu výroby, končiaceho pri produktmi FARMFOODS, značka kvalitných domácich
potravín.
„Iba podniky dodávajúce pravidelne výrobky do obchodov majú
šancu uspieť na silne konkurenčnom trhu s potravinami. Ťažko
si vieme predstaviť predaj našich
potravín cez obchodné reťazce,
a preto budujeme vlastnú sieť predajní. Ponúkame aj pridanú hodnotu z dôrazom na kvalitu a domáci pôvod, bez využitia akýchkoľvek
„éčok“. V maximálnej sa snažíme
celú našu produkciu držať na prírodnej báze. Tomu je prispôsobený celý okruh výroby, začínajúc
rastlinnou a živočíšnou výrobou,
na ktoré nadväzuje spracovanie
produktov prvovýroby. Sme jediné zoskupenie na Slovensku, kde
celá rastlinná, živočíšna a potravinárska výroba využíva suroviny,
bez využitia geneticky modifikovaných organizmov. V spracovaní
živočíšnych produktov do podoby
hotových farmárskych výrobkov
zároveň vidíme aj príležitosť, ako
výhodnejšie speňažiť produkciu prvovýroby. Hovädzí dobytok alebo
bravčový, presnejšie mangadurky,
chováme za účelom ich spracovania na konečné farmárske výrobky.
Pokračovanie na 26. strane

Od minulosti až po súčasnosť

Začiatky spoločnosti AGROTRADE GROUP, to bol aj predaj
modernej poľnohospodárskej techniky. Už rok po založení firmy sa
stali oficiálnym zástupcom značky

Výkrmový program jahniat, alebo finalizácia ovčieho a kravského mlieka do
podoby konečných výrobkov, aj to je súčasťou uzavretého okruhu výroby.

Predaj mäsových výrobkov FARMFOODS je zatiaľ realizovaný prostredníctvom pätnástich mobilných predajní a taktiež aj prostredníctvom e-shopu.
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Ďalej sa zaoberáme výkrmovým programom jahniat,
finalizáciou ovčieho a kravského mlieka do podoby
konečných výrobkov. Taktiež finalizujeme zemiaky
do kuchynskej úpravy, pričom máme aj vlastný sójový
program. V spolupráci s ďalšími potravinármi ponúkame rastlinné oleje, med,
spracovanú zeleninu a ovocie, vína, ako doplnkový sortiment nosného programu
výrobkov zo živočíšnej výroby,“ uviedol Ing. R. Németh.
Čoskoro pribudnú
aj kamenné predajniam

Samotný predaj mäsových
výrobkov FARMFOODS už
vyše roka beží. Realizovaný je prostredníctvom pätnástich mobilných predajní
a taktiež aj prostredníctvom

e-shopu. Koncom minulého
roka bol úspešne schválený taktiež predaj všetkých
ostatných výrobkov FARMFOODS v mobilných predajniach, vďaka ktorým budú
predajne ponúkať rozšírený sortiment už v priebehu
februára. K mobilným predajniam by malo pribudnúť
tento rok aj 65 kamenných
predajní po celom Slovensku, tie budú postupne otvárané od konca februára.

Oblasť energetiky
a ostatné aktivity

Aktivity spoločnosti AGROTRADE GROUP, to nie
je iba predaj poľnohospodárskej mechanizácie, prvovýroba alebo najnovšie
aj produkcia domácich
farmárskych
produktov
FARMFOODS,
dôležitou
oblasťou je aj segment ener-

V spolupráci s ďalšími potravinármi ponúkajú rastlinné oleje,
med, spracovanú zeleninu a ovocie alebo vína, ako doplnkový
sortiment nosného programu výrobkov zo živočíšnej výroby.

getiky. „Za dôležitú časť skupiny AGROTRADE GROUP
považujem aj oblasť energetiky, kde sa radíme k spoločnostiam s pozitívnou energetickou bilanciou. Dodávame
zhruba päť tisíc ton repky
olejnej na výrobu bionafty,
dvojnásobné množstvo na
produkciu bioetanolu a vo
vlastných bioplynových staniciach s celkovým výkonom
3 MW, vyrábame elektrickú
energiu, ktorú dodávame
do siete, čo je približný ekvivalent spotreby desaťtisíc
domácností. Okrem toho
prispieva prepojenie bioplynových staníc s ostatnými
výrobami k ich efektívnejšej
prevádzke,“ opísal v krátkosti Ing. R. Németh aktivity
v oblasti energetiky.
K ostatným oblastiam
podnikania spoločnosti AGROTRADE GROUP patrí
taktiež prevádzka lomu

so spracovateľskou linkou
pre výrobu jemne mletého
dolomitického vápenca využívaného pre úpravu PH
pôd. Venujú sa aj vývoju
a výrobe vlastných listových
hnojív. Zhruba štyridsať zamestnancov je zaradených
v rámci stavebníctva, kde
sa angažujú vo výstavbe
skladovacích, HV hál, silážnych žľabov, ustajňovacích
priestorov, ale aj bioplynových staníc. V nadväznosti
na skupinu podnikov prvovýroby s cieľom znižovať náklady na vstupy pre vlastnú
prvovýrobu, založili v roku
2004 nákupno – odbytové
stredisko, ktoré okrem vlastných podnikov združuje aj
ďalších vyše 100 externých
prvovýrobcov. Dokážu tak
zásobovať trh osivami, hnojivami a pesticídmi pre potrebu svojich členov.
VLADIMÍR VOJTKA

Širšia využiteľnosť a vyššia presnosť
Dokončenie z 25. strany

Rovnako tak už v priebehu otáčania súpravy traktora
a pneumatického sejacieho
stroja na úvrati zapne sys-

tém AutoPoint s predstihom
dávkovací systém, aby po
spustení výsevnej lišty bolo
osivo v pätkách k dispozícii
v okamihu, akonáhle sa ocit-

nú na začiatku nadväznej
jazdy. Výsledkom je presné
napojenie sejby, osivo sa
nemôže hromadiť v semenovodoch a rozstup rastlín
v riadkoch zostáva zachovaný. Elimináciou presievania
sa taktiež šetrí aj osivo.
V roku 2017 by mal byť
k dispozícii aj systém EasyCheck, ktorý značne zjednodušuje skúšku rozmetania.
Firma Amazone ho doladila
tak, aby fungoval spoľahlivo
pre všetky druhy hnojív.
Vo svojom širokom sortimente odstredivých rozhadzovačov predstavuje firma
Amazone tiež novinku, triedu ZA-V. Jedná sa o vhodné
spojenie medzi aktuálnymi
top-modelmi triedy ZA-TS
a ZA-M. Druhá menovaná
trieda rozhadzovačov je tak
postupne nahradzovaná.
ISOBUS otvára nové
možnosti

Rozvody od prvej rozdeľovacej hlavice mali vyústenie do špeciálnych aplikačných koncoviek za radlicami.
inzercia

Firma Amazone mnoho
svojich strojov po novom doplnila o ovládanie ISOBUS.
Rozhadzovače ZA-V majú
plnú ISOBUS kompatibilitu už v základe. Vyrábajú sa
v jednoduchom mechanic-

PNEUSERVIS PRE AGRO STROJE,
NÁKLADNÉ A OSOBNÉ VOZIDLÁ
+ predaj a servis všetkých rozmerov a značiek pneumatík
+ väčšinu bežných rozmerov pre kombajny, traktory,
nakladače držíme skladom
+ disky a špeciálne disky, dvojmontáže, kultivačné kolesá
+ plnenie pneumatík MgCL aj pevnou zmesou
+ oprava defektov, vulkanizácia a oprava bočných prierazov
+ v prípade potreby vieme koleso zdemontovať, odviezť
alebo vymeniť a následne namontovať na stroj.
Aj mimo pracovného času

www.el-zet.com

Ťahané prevedenie presnej sejačky EDX 6000-TC so záberom
6 m sa predviedlo pri sejbe repky na medziriadkovej vzdialenosť 50 cm a s prihnojovaním.

kom vyhotovení, až po plne
elektricky ovládané verzie
a dovoľujú využívať systém GPS-Switch pre ovládanie sekcií. Ako produkt
posledného vývoja majú
rozhadzovače ZA-V moderne vyriešený zásobník bez
hrán a zvarov, a teda bez rizika erózie či zachytávania
zvyškov hnojiva.
Po novom je možné s pomocou ISOBUS ovládať aj
nadstavbové sejacie stroje
AD-P, pri ktorých toto riešenie otvára cestu k množstvu
ďalších zaujímavých aplikácií.

nerovností nevyviedli ramená z rovnováhy. Nápravy
Pantery fungujú ako tandem
a navyše má každé koleso samostatné odpruženie. Prácu

za ťažkých podmienok uľahčuje kontrola trakcie. Ako
náhle sa jedno koleso roztočí
rýchlejšie, než zostávajúce,
je olej automaticky nasmerovaný do kolies ostatných.
Predvedený stroj mal ramená so záberom 33 m, ktoré vďaka prídavnému Hubmodulu mohol zdvihnúť do
výšky až 3,2 m nad zem. Ďalej sa môže Pantera zdvihnúť aj na podvozku, až na
svetlú výšku 170 cm. Potom
je vhodná na ošetrovanie porastov kukurice, slnečnice
alebo aj ozimnej repky, ktoré
mávajú nezriedka výšku až
dvoch metrov. Zdvihnutie
na podvozku vykoná Pantera za pomalej jazdy, rovnako
ako spustenie späť, pretože
pre prejazdy nie je zvýšená
svetlosť podvozka určená.
Taktiež tak za pomalej jazdy
vpred možno plynule hydraulicky meniť rozchod kolies podľa šírky koľajových
riadkov.
PETR BENEŠ

Perfektné vedenie ramien

Firma Amazone má vo
svojom výrobnom závode
v Lipsku tiež dráhu pre testovanie pôdospracujúcich
strojov. V pôde sú zabetónované dlaždice. Hneď vedľa je
polygón pre testovanie postrekovačov, presnejšie povedané stability ramien a ich
vedenia nad povrchom pôdy.
Zvlášť zaujímavé bolo
testovanie samohybných postrekovačov Pantera 4502-H
na polygóne. Pohyby postrekovača pri prekonávaní

Výsevné jednotky Amazone EDX majú osvedčené zloženie: ako
prvá pracuje kotúčová radlička pre prihnojovanie, ďalej dvojkotúčová výsevná pätka s opornými kolesami, nasledovaná pechovacím kotúčom a gumené prítlačné kolesá Super-V.

