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Z pôdy nielen brať, ale aj do nej dávať
Poľnohospodárstvo je
veľmi dynamické odvetvie, ktoré sa neustále vyvíja a napreduje aj vďaka
novým technológiám. Základom však stále zostáva
kvalitne pripravená pôda.
A to je úloha každého
agronóma, aby pripravil
pôdu do stavu, kedy vydá
čo najviac živín a objemu
jednotlivých plodín. Pôda
má ale svoje obmedzené
kapacity, preto je treba do
pôdy aj vrátiť to, čo z nej
zoberieme.

Intenzívnejšie
využívanie zeleného krmiva, teda
trvalých trávnych porastov
a lucerny, ktoré je menej nákladné ako objemové krmivá, je jednou z možností, ako
sa popasovať s mliečnou krízou. Zelené krmoviny z pôdy
dodajú živiny podstatne lacnejšie než objemové krmivá.
Z lucernovej siláže sa vhodnými opatreniami dajú získať dusíkaté látky takmer za
polovicu ceny v porovnaní so
sójou či repkou. SLOVENSKÉ

Spolupráca SLOVENSKÉHO FARMÁRSKEHO, DRUŽSTVA so zahraničnými odborníkmi prináša
družstvám v skupine prospech.

na jednotlivých podnikoch
za účelom čo najefektívnejšieho využívania strojových
parkov, zavádzania nových
technológií a modernizácie
a fungovania rastlinnej výro-

nia, a teda zosúladenia rastlinnej a živočíšnej výroby.
SLOVENSKÉ
FARMÁRSKE,
DRUŽSTVO na ceste modernizácie a efektivity siaha
po spolupráci s mnohými

Ak

ne a odporúča nové opatrenia pri zakladaní porastov.
„Obnova porastu by sa mala
robiť pravidelne, aby sa udržala výživová hodnota pre
dobytok. Krmoviny sa musia
zožať v správnom období,
netreba čakať príliš dlho na
zber, aby sa nestrácala výživová hodnota. V ideálnom
stave by pri zbere mala lucerna obsahovať 21 % vlákniny a 22 % dusíkatých látok,“
hovorí Ján Kocián. Spolupráca s odborníkom sa osvedčila a výsledky prišli čoskoro.
„Na podnikoch sme zaviedli
nové typy miešaniek, nové
technológie zberu, využívame poradenstvo just in time,
teda v stave, v akom sa porast
nachádza a je z hľadiska kvality najvýkonnejší, ho zbierame a produkujeme tak pre
hovädzí dobytok vysokokvalitné objemové krmivo,“
ozrejmuje agronóm Marián
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Pôda má
svoje

obmedzené
kapacity, preto je
treba do pôdy aj
vrátiť to, čo z nej
zoberieme.
nik rovnaký efekt a kvalitu
vo finálnom produkte. „Filozofiou Slovenského farmárskeho, družstva je vyrábať
a to vyrábať ekonomicky.
Skúsenosti
zahraničných
odborníkov chceme využiť
v prospech našej skupiny
družstiev, ponúkať našim
farmárom nové pohľady

agronóm
pripraví pôdu
do optimálneho
stavu z hľadiska
využívania
priemyselných
hnojív, tak za
cenu nižších
dávok hnojív
dosiahne
podnik rovnaký
efekt a kvalitu
vo finálnom

Cieľom SLOVENSKÉHO FARMÁRSKEHO, DRUŽSTVA je zladiť ekonomickú a kvalitatívnu časť
výroby.

FARMÁRSKE, DRUŽSTVO ide
cestou modernizácie a efektivity výroby kvalitných objemových krmív práve z trvalých trávnych porastov.
„Naším cieľom je zladiť ekonomickú a kvalitatívnu časť
výroby. Zároveň koordinujeme agronomickú činnosť

by,“ hovorí Marián Kuzma,
agronóm
SLOVENSKÉHO
FARMÁRSKEHO, DRUŽSTVA.
A práve úlohou agronóma
je vyrábať pre dobytok čo
najkvalitnejšie krmivo z objemových krmív. Podniky
združené v skupine sa držia
klasického modelu fungova-

osvedčenými odborníkmi zo
zahraničia.
Prisiate trávy dodajú
lucerne energiu

V oblasti pestovania krmovín dáva manažment
družstiev na rady výživo-

Krmoviny sa musia zožať v správnom období, aby sa nestrácala výživová hodnota.

produkte.
vého poradcu na trávnatý
porast Jána Kociana z Českej republiky. Cieľom spolupráce je zlepšenie agronómie pestovania krmovín
a výmena skúseností medzi
odborníkmi v oboch krajinách. Odborník pravidelne
navštevuje podniky v skupi-

Lucernové a trvalé porasty dajú živiny podstatne lacnejšie a to
je jedna z ciest, ako sa dostať z krízy.

Kuzma zo SLOVENSKÉHO
FARMÁRSKEHO, DRUŽSTVA.
V konečnom dôsledku ak agronóm pripraví pôdu do optimálneho stavu z hľadiska
využívania
priemyselných
hnojív, tak za cenu nižších
dávok hnojív dosiahne pod-

a vedomosti na prácu v poľnohospodárstve a neustále
napredovať a efektivizovať
výrobu,“ uzatvára generálny riaditeľ SLOVENSKÉHO
FARMÁRSKEHO, DRUŽSTVA
František Podhányi.
Ján Kováč

V ideálnom stave by pri zbere mala lucerna obsahovať 21 % vlákniny a 22 % dusíkatých látok.

