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INOVATOUR 2018
V termíne 25. až 28. septembra
zorganizovala spoločnosť
SK FARM Partners študijnú
cestu do špičkových chovov
východného Nemecka. Na tejto
vydarenej akcii sa zúčastnili
agromanažéri a zootechnici
zo všetkých kútov Slovenska,
z veľkých i menších chovov,
ktorí sa chceli inšpirovať
a vymeniť si skúsenosti
s východonemeckými
poľnohospodármi v oblasti
Saska.
Na úvod nám zodpovie pár otázok Ing. Ján
Drevenák, konateľ spoločnosti SK FARM Partners, s. r. o.
Prečo práve podniky z oblasti Saska?
„Po minulom, veľmi úspešnom ročníku, sme sa
na základe veľkého dopytu rozhodli opätovne
usporiadať cestu k nemeckým farmárom do bývalého východného bloku. Bolo nám totiž ľúto,
že minulý rok sme nemohli uspokojiť všetkých
záujemcov, pretože limitujúci počet pre tento
druh ciest je 20 ľudí.
Aby som však bol konkrétnejší, rozhodnutie navštíviť Sasko padlo ešte minulý rok, keď sme usúdili, že všetci poľnohospodári, ale v prípade záujmu aj nepoľnohospodári, by mali mať prístup
k informáciám, a nemali by sme sa škatuľkovať.
SK FARM je tu pre všetkých!
„Podniky z bývalého východného bloku sa najviac podobajú slovenským podnikom, keďže sme
v minulosti boli všetci v jednom režime, a podniky sa vtedy budovali rovnakým systémom. Viete,
človek sa rád porovnáva, či už jednotliví ľudia
medzi sebou alebo susedné podniky navzájom
v rámci zdravej rivality. Je skvelé, keď sa môžeme inšpirovať hocikde vo svete, či už je to v Amerike, na Novom Zélande, v Austrálii či v Číne…
Čo sa však týka prírodných podmienok, veľkosti
podnikov a historického hľadiska sú si najbližšie
bývalé štáty východného bloku.“
Ako hodnotíte tento ročník?
„Nerád by som porovnával ročníky medzi sebou,
pretože pre nás je každý jeden výnimočný. Všetko
je o ľuďoch. Aká partia ľudí sa vám zíde, takou
vlnou sa už nesie celá cesta. Môžem povedať, že
my sme mali doteraz na to veľké šťastie a oba
ročníky sme mali so sebou skvelých a inšpiratívnych ľudí, ktorí boli veľkými nadšencami a pýtali
sa veľa fundovaných otázok vo všetkých navštívených podnikoch.“
Plánujete cesty študijného charakteru aj do
budúcnosti?
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„Naša spoločnosť si našla na slovenskom trhu
svoje miesto. Dôkazom toho sú ľudia, ktorí nás
oslovujú, s ktorými spolupracujeme a na základe
ich požiadaviek prinášame na trh vedomosti, novinky a produkty, ktorými sa im snažíme uľahčiť
každodennú prácu na ich podnikoch. Keď vidíme
spokojných ľudí nabitých informáciami, novými
myšlienkami, ktorí sú nabudení a pripravení sa
opätovne po týždni vrátiť do práce, tak môžeme
konštatovať len jedno: OPLATILO SA, ÚČEL CESTY
SPLNENÝ! A potom je odpoveď jednoznačná: Určite si to chceme zopakovať.“
V ďalšej časti článku by sme radi zdieľali informácie o troch navštívených podnikoch, ktoré
boli vo viacerých smeroch rovnaké, ale zároveň
sa odlišovali. Nová maštaľ, robotické dojenie,
veľkosť stáda či štruktúra podnikov a mnoho
iných vecí charakterizovalo vybrané podniky.

Slobodný štát Sasko (Freistaat
Sachsen)

Je jedna zo 16 spolkových krajín Nemecka.
Rozkladá sa na východe Nemecka. Charakteristická pre poľnohospodárstvo Saska je jeho
rozmanitá štruktúra. Prevažná časť poľnohospodárskej pôdy je však obhospodarovaná podnikmi s právnou formou družstvo a spoločnosť
s ručením obmedzeným. Počet poľnohospodárskych podnikov sa tu za posledných pár rokov
veľmi mierne navýšil. Popri tom vysoký podiel
podnikov produkujúcich rastlinné trhové komodity a taktiež podnikov vyrábajúcich krmoviny zostal približne konštantný. Rovnako
tak veľkosť podnikov a rozdelenie plôch podľa
právnej formy (tri pätiny právnické osoby, dve
pätiny fyzické osoby). Z približne 900 000 ha
je približne polovica Saska poľnohospodársky

využívaná: 78 % poľnohospodárskej plochy je
orná pôda a 21 % sú trvalé trávne porasty. Najdôležitejšou kultúrnou plodinou je obilie, ktoré je pestované na približne 381 000 ha, a teda
nachádza sa na viac ako polovici plochy ornej
pôdy Saska.

LwU Großerkmannsdorf
Vznikol v roku 1992 zlúčením poľnohospodárskych družstiev z okolitých obcí podnik Landwirtschaftliche Unternehmen "An der Dresdner Heide" GmbH & Co. KG. Celkovo pracuje
v podniku vo všetkých jeho divíziách 55 pracovníkov. Ich základným mottom je zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Prevádzkujú udržateľné poľnohospodárstvo, kde
má rovnakú dôležitosť ekonomický, ekologický,
ako aj sociálny aspekt. Priemerný počet zvierat v chove predstavuje 1 000 dojníc a približne rovnaký počet jedincov mladého dobytka.
Dobrá výživa a komfort v ustajnení s vysokým
hygienickým štandardom sú hlavnými znakmi
tohto chovu. Dojnice sú ustajnené v pôvodných objektoch z čias NDR so stacionárnou
kŕmnou technológiou. Kŕmenie prebieha 7× za
deň. Priemerná úžitkovosť sa pohybuje dlhodobo na úrovni 10 500 kg na kravu. Vyrábajú bez
GMO mlieko a vyznačujú sa veľmi dobrým manažmentom. Obhospodarujú približne 1 400 ha
poľnohospodárskej pôdy, pričom asi 70 % sa
využíva na pestovanie krmív pre vlastné zvieratá. Hnojenie prebieha na základe výsledkov,
ktoré získajú z rozborov pôdy na jednotlivých
parcelách a prihnojujú individuálne, podľa potrieb jednotlivých plodín. Takisto postreky sa
používajú na základe prahového princípu, teda
až vtedy, keď hospodárske škody pri zvažovanom nepostrekovaní porastov prevýšia náklady
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na ne, až vtedy dochádza k ich aplikácii. Podnik
prevádzkuje aj bioplynovú stanicu s celkovým
výkonom 380 KW. Až 92 % "výživy" bioplynky
predstavuje hnojovica, prostredníctvom nej
zhodnocujú aj nedožerky. Elektrickú energiu
dodávajú do siete, odpadovým teplom vykurujú vlastné kancelárie a sociálne miestnosti.
Majú aj vlastnú predajňu „Hofladen“, kde predávajú rozmanité poľnohospodárske produkty
a potraviny.
Zaujímavosti o podniku, ktoré sme sa dozvedeli
na mieste:
-- V kŕmnej dávke je ako zdroj bielkoviny zaradený len klasický repkový extrahovaný šrot,
nepoužíva sa chránená repka ani sója;
-- dlhovekosť 3,7 laktácie;
-- budovanie pozitívneho imidžu poľnohospodárstva prostredníctvom intenzívnej spolupráce s obcou, školami a škôlkami;
-- učňovské stredisko pre 8 učňov;
-- silný sociálny aspekt;
-- na všetkých ustajňovacích objektoch nové strechy, a to vďaka tomu, že plochu striech
prenajali inej firme na fotovoltiku, táto im namiesto nájmu postavila nové strechy;
-- adlibitné napájanie teliat,
-- výroba GMO free mlieka.

Burkauer Agrar GmbH
Spoločnosť vznikla v roku 1991. Hlavným výrobným programom je produkcia kravského
mlieka, pestovanie krmovín a trhových plodín.
Obhospodarujú približne 800 ha poľnohospodárskej pôdy. V roku 2013 spustili do prevádzky
novú maštaľ pre dojnice. Priemerný stav predstavuje 650-700 kráv. Jalovice odchovávajú
v samostatnom stredisku. Jalovičky po odstave
preskladňujú na vedľajší podnik a na produkčné stredisko sa vracajú pred prvým telením.
Získavanie mlieka prebieha prostredníctvom
kruhovej dojárne s 32 dojacími stojiskami.
Celková investícia na nový produkčný pavilón
predstavovala zhruba 4 mil. €. Rozmery maš-

tale sú 125 m x 35 m. Podnik uprednostnil
kruhovú dojáreň pred robotickým dojením s argumentom, že vyžadujú každodenný "ľudský"
dozor nad každou dojnicou pri pôdoji. Vedenie
podniku si stanovilo ambiciózny cieľ, a to splatiť celú investíciu do 10 rokov. Priemerná úžitkovosť sa pohybuje na úrovni 10 500-11 000 kg
na dojnicu. Vyrábajú GMO free mlieko a vyznačujú sa veľmi dobrým manažmentom. V zime
rekonštruovali teľatník a ďalšia rekonštrukcia
sa bude týkať objektu pre nasuchostojace kravy.
Zaujímavosti o podniku, ktoré sme sa dozvedeli
na mieste:
-- výborne zorganizovaný manažment – 6 ľudí
na jednu pracovnú zmenu v ŽV;
-- vypracované a dodržiavané štandardizované pracovné postupy (protokoly);
-- jeden dojič a jeden nadháňač v pracovnej
zmene;
-- podnik majiteľsky a manažérsky prebrala
„druhá“ generácia, mladíci do 35 rokov;
-- manažment podniku je zároveň v dozornej
rade družstevnej mliekarne, kam dodávajú
mlieko – vynikajúce spojenie s benefitmi;
-- výroba GMO free mlieka;
-- na otázku, aké majú náklady na výrobu
mlieka a či sú v zisku, odpovedali: My posudzujeme ekonomiku podľa toho, či máme peniaze
na účte alebo nie. Dlhodobo je účet v pluse.

Agrargenossenschaft Wiednitz

na roštoch, využívajú zhrňovací automatický
robotický systém na výkaly. Produkujú GMO
free mlieko. Pracuje tu veľmi motivovaný personál. Teľatá a mladý dobytok sa odchovávajú
na vedľajšom podniku, preto podnik plánuje
rekonštrukcie teľatníka a následne objektu pre
nasuchostojace kravy.
Zaujímavosti o podniku, ktoré sme sa dozvedeli
na mieste:
-- podnik prebral v krachujúcom stave nový
mladý manažment pred 8 mesiacmi, nárast
úžitkovosti z 8500 na 10500 za taký krátky čas,
-- momentálne prebieha sanácia na viacerých
úsekoch,
-- vzhľadom na extrémne pokroky za posledného pol roka, sa oplatí na tento podnik opäť
za niekoľko rokov vrátiť,
-- ambiciózne plány ohľadom rekonštrukcie
ustajňovacích objektov na stredisku,
-- na liečenie mastitíd nevyužívajú antibiotiká,
-- výroba GMO free mlieka.
SK FARM Partners je medzinárodne zameraná
poradenská a obchodná spoločnosť v oblasti
výživy a manažmentu hospodárskych zvierat.
Je nesporne inovátorom, ktorý zlepšuje ekonomiku výroby mlieka. Má viac ako trojročné
úspešné skúsenosti s kŕmnymi dávkami využívanými pri produkcii GMO free mlieka.


SK FARM Partners

Podnik s priemerným stavom 500 dojníc.
Chovajú aj stádo dojčiacich kráv. Dojnice sú
ustajnené v novej maštali, dojenie prebieha
prostredníctvom dojacich robotov. Dojenie robotmi prebieha v troch dojacich jednotkách.
V jednej dojacej jednotke sa dajú podojiť 2
dojnice naraz. Dojace automaty majú od spoločnosti SAC. Nová maštaľ má automatický systém na pristielanie separátu. Prihŕňanie zmesnej kŕmnej dávky (ZKD) prebieha automaticky
pomocou robotického systému. Ustajnenie je
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