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Sme podnik v poľnohospodárskej 
prvovýrobe s tradičným zamera-
ním, ktorý vznikol z niekdajšieho 
JRD Ponitrie Preseľany (okr. Topoľ-
čany), zlúčením 5 obcí 
v roku 1976. Po transformácii 
v roku 1992, došlo k zmene názvu 
na PD Ponitrie Preseľany a v tejto 
forme funguje dodnes. Obhos-
podarujeme 2169 ha ornej pôdy. 
Pozemky sa rozkladajú okolo 
rieky Nitra, kvalitné nivné a ďalej 
od rieky stredne ťažké až ťažké 
hnedozeme. Rastlinná výroba je so 
zameraním na pestovanie ozimnej 
pšenice a repky, ďalej na jačmeň 
jarný, cukrovú repu, slnečnicu, 
kukuricu na siláž, na zrno aj osivo, 
a tiež lucernu. V živočíšnej vý-
robe prevláda chov hovädzieho 
dobytka. V súčasnosti v podniku 
pracuje 40 zamestnancov. Predse-
dom družstva je Ing. Pavel Haváč a 
agronómom Ing. Miloš Šiška.

Ako u každého farmára, aj u nás je dô-
ležitý správny výber vhodnej techniky. Prvý 
náš stroj od českého výrobcu FARMET boli 
Cambridge valce so záberom 6 m. Zakú-
pili sme ich ešte v roku 2005 a slúžia nám 
dodnes. V základnej výbave sú aj vymeni-
teľné hladké valce, avšak v poslednej dobe 
ich veľmi nevyužívame. V súčasnosti už 
máme aj novšie Cambridge valce so zábe-
rom 9 m. Využívame ich pred sejbou, ale 

väčšinou po sejbe na lepšie skonsolidova-
nie povrchu. Tzv. „plávajúce“ kolesá lepšie 
spracujú a utužia aj mierne nerovnosti pôdy. 
Je dôležité, aby veľkosť plochy povrchu po 
prejazde bola čo najmenšia, pre zníženie od-
parovania vlahy.

Pre riešenie predsejbového spracova-
nia pôdy sme ďalej zakúpili od výrobcu 
FARMET 6 metrový Kompaktor. Optimálne 
zloženie pracovných orgánov a precízne 
rovnanie povrchu bolo tým, prečo nás tento 
stroj zaujal. Používame ho na predsejbovú 
prípravu pôdy pod cukrovú repu, kukuricu 
a slnečnicu.

Typ stroja, ako kultivátor Verso, sme hľa-
dali roky. Boli tu viacerí dodávatelia s podob-
nými strojmi, ale keď nám bol predvedený 
kultivátor Verso so záberom 8 m, uvedomil 
som si, že sa najviac približuje tomu, čo po-

trebujeme. Hneď som predajcovi povedal, 
aby nám tento stroj ponechal na dvore, že 
ho kupujeme. A o 2 roky sme zakúpili ďalší – 
s rovnakou výbavou. Tieto dva stroje nám 
nahrádzajú prácu starších smykobrán. Na je-
seň ich využívame ako kombinátor na pred-
sejbovú prípravu pod obilie aj pod repku. 
V porovnaní s ostatnými strojmi na prípravu 
pôdy práve tieto využívame najviac. Verso 
je pre nás veľmi húževnatým strojom, bez 
ktorého by sme si už ťažko vedeli predstaviť 
rýchle spracovanie s nízkymi nákladmi.

Jedným z najnovších strojov Farmet je 
tanierový podmietač Diskomat so záberom 
5 m, ktorý nám pribudol minulý rok. Tento 
stroj vhodne doplnil výbavu s tanierovým 
náradím pre ťažšie jesenné práce. Do ďal-
šieho obdobia uvažujeme s nákupom stroja 
s kombinovanými pracovnými nástrojmi.

Dostatočne reálna kvalita za 
primeranú cenu – to je pre nás FARMET

Predseda Ing. Pavel Haváč (vľavo) a agronóm Ing. Miloš Šiška.

Cambridge valce so záberom 9 m majú zaujímavý a jednoduchý 
systém skladania. Podobne to však je aj pri zábere 6 m. Diskomat je najnovší prírastok z rodiny FARMET.
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Všetky tieto stroje na prípravu pôdy sú ag-
regované s traktormi o výkonoch od 220 do 
300 k a vždy podľa aktuálnej potreby. Pre jar-
nú agregáciu sú traktory samozrejme vybave-
né dvojmontážou pneumatík.

Výhoda vlastnenia strojov rovnakej značky 
spočíva okrem iného aj v jednoduchosti ser-
visu. Ako servisnému technikovi, tak aj nám 
to šetrí čas a v neposlednom rade aj peniaze.

Na trhu sú dnes v prevažnej miere dobré 
stroje. Rozdiel je väčšinou len v cene – lac-
nejšie a drahšie.

Klimatické podmienky výrobára – agronó-
ma sú také, že on by potreboval viac rovna-

kých strojov, možno s trochu odlišnými pra-
covnými náradiami. Väčšinou to nie je v rámci 
podniku možné. Každá jar, ako aj jeseň je iná 
a je veľkým „kumštom“ všetky operácie na 
poli zladiť tak, aby bol dosiahnutý výsledok – 
uspokojivá úroda čo najlepšej kvality.

V chotári vlastníme aj tzv. „minútové“ 
pôdy. Každý trochu znalý hospodár vie, aké je 
veľakrát náročné vystihnúť vykonanie poža-
dovaných úkonov za veľmi krátky čas.

A prečo sme sa rozhodli pre stroje FAR-
MET? Táto firma vyvíja stroje aj pre strednú 
triedu farmárov ako sme napríklad aj my – 
teda dobrá kvalita strojov za rozumnú cenu. 

Je tu veľmi zaujímavá návratnosť vložených 
prostriedkov. A dlhá životnosť týchto strojov 
to ešte zlepšuje. Ďalším, a nie zanedbateľ-
ným faktorom pre FARMET u nás je aj krátka 
vzdialenosť od sídla predajcu Land Technolo-
gies Lužianky, a hlavne ich spoľahlivý servis 
a rýchla dostupnosť náhradných dielov. V ne-
poslednom rade – v našom prípade sú to aj 
veľmi dobré vzťahy s predajcom. Veď spokoj-
nosť na oboch stranách, je starým obchod-
ným pravidlom, ktorá v dnešných časoch, 
viac ako inokedy, je výnimočná.

    Ing. Pavel Haváč
Predseda PD Ponitrie Preseľany

» výborné urovnanie a spätné utuženie
» možnosť voľby z viac typov radličiek a valcov
» hydraulické ovládanie smykov a pracovnej hĺbky

pracovná šírka

2,5 - 15,7 metra

www.farmet.cz

KOMPAKTOMAT
kompletná predsejbová príprava jedným prejazdom

Zastúpenie Farmet na Slovensku:

Land Technologies s.r.o., Hlohovecká 11, 951 41 Lužianky
www.landtechnologies.sk, chropen@landtechnologies.sk

Agronóm oceňuje rozumné riešenie jednotlivých sekcií stroja Verso.

Každý tanier je uchytený a istený samostatne. Okrem toho, že tu 
je zaistené dokonalé kopírovanie terénu, v prípade potreby výmeny 
nejakého vymeniteľného dielu, napr. ložiska, nie je potrebné rozo-
berať celú sekciu, ale len konkrétne rameno.


