
skúsenosti z praxe

Csilla a Attila Németh, v súčas-
nosti už manželia, začínali hospo-
dáriť na pôde samostatne, obaja 
len na niekoľkých hektároch. 
Od roku 1995 spojili svoj život 
pracovne aj súkromne a odvtedy 
spoločne vybudovali úspešnú 
rodinnú firmu.

Aktuálne hospodária na výmere 425 ha 
ornej pôdy, pričom postupne zveľaďujú aj 
vyše 5-hektárový hospodársky dvor. Ten 
odkúpili po krachu miestneho družstva, 
pričom mnohé objekty boli v žalostnom 
stave. „Po viacerých opravách a investí-
ciách to už dnes vyzerá podstatne lepšie 
a chceme pokračovať aj ďalej. Síce niekedy 
máme pocit, že peniaze smerujú do bezo-
dnej studne,“: opisuje Attila Németh hos-
podársky dvor nachádzajúci sa na okraji 
obce Keť.
Pestrý osevný postup, v minulosti aj 
so zeleninou

Okrem vlastnej pôdy poskytujú komplex-
né služby aj ďalším poľnohospodárom v oko-
lí, na takmer 500 ha. Rozširovanie služieb už 
neplánujú, skôr naopak, z dôvodu času po-
trebného na obrábanie domácich pozemkov.

Pšenica, jačmeň, slnečnica, kukurica, 
repka a cukrová repa, to je súčasné zlože-
nie pestovaných plodín na miestnych po-
liach. V minulosti pestovali aj poľné rajčiny, 
v určitom období až na výmere 15 ha. „Pri 
pestovaní tejto zeleniny bol problematic-
kým najmä transport do výkupu. Ja za vo-
lantom jedného traktora a manželka druhé-
ho. Takto sme vozili rajčiny do niekoľko 

desiatok kilometrov vzdialeného Kolárova. 
Čakanie na výkup niekedy aj 36 hodín, spo-
lu s časom cesty značne znehodnocovalo 
vypestovanú produkciu. Aj preto sme s pes-
tovaním skončili,“: rozpráva o dnes už histó-
rii Attila Németh.

S technikou od poľských výrobcov 
veľká spokojnosť

Ako sa rozširovalo hospodárstvo Né-
methovcov, investovali postupne do kva-
litnejších nových strojov a väčších pracov-
ných záberov. V súčasnosti nájdeme na 
tunajšom hospodárskom dvore tiež viacero 
strojov od popredných poľských výrobcov. 

Ešte pred vyskúšaním mali možno menšie 
obavy z kvality, tie sa ale rozplynuli s pribú-
dajúcimi skúsenosťami a používaním tech-
niky v rôznych podmienkach.

Už množstvo ton komodít odviezli na 
dvoch tandemových prívesoch Pronar (T 
669/1 s užitočnou nosnosťou 14 ton). Na 
mulčovanie a kosenie používajú zase spo-
ľahlivo stroje od výrobcu SaMasz. A od na-
šich severných susedov pochádza aj tech-
nika na spracovanie pôdy.

Kvalitné spracovanie pôdy za 
výhodné peniaze – Akpil

„Na spracovanie pôdy sú u nás najpouží-

Na rodinnej farme v Keti vsádzajú na 
spoľahlivú techniku za výhodnú cenu

Manželia Csilla a Attila Németh spoločne zveľaďujú polia v okolí obce Keť neďaleko Želie-
zoviec. Na spracovanie pôdy sa im výborne osvedčila technika od výrobcu Akpil.

V poslednom čase patrí Akpil k najpredávanejším strojom v okrese Levice. Výrazne sa o to pričinil aj regionálny predajca – spoločnosť 
Tagris, Želiezovce. Doplníme, že v regióne zastupujú slovenského dovozcu – spoločnosť Zora-Mimex, Brzotín. 
Výrobca má v ponuke disky s priemerom 560, 610 a 710 mm. Samozrejmosťou je aj niekoľko verzií zadného utláčacieho valca na výber. 
SHR Németh používa disky s priemerom 610 mm.
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vanejšie krátke disky Akpil, s pracovným zá-
berom 6 metrov. Ide o vynikajúci stroj s uni-
verzálnym použitím na predsejbovú prípravu 
alebo podmietku po zbere plodín. Na jeseň 
sme upravovali aj oráčinu a parcela vyzerá 
teraz veľmi dobre, vhodná na priamu sejbu. 
Teda disky Akpil vieme veľmi dobre použiť 
na jar, v lete aj na jeseň,“: chváli Attila Né-
meth značku Akpil, ktorá sa čoraz viac pre-
sadzuje aj na poliach po celom Slovensku.

Attila Németh dopĺňa veľmi podstatnú 
poznámku: „Keď sme pred 4 rokmi vybe-
rali nové disky, skúšali sme stroje od via-

cerých výrobcov. Akpil vôbec nezaostávali 
z hľadiska kvality práce, ale oproti ostatným 
sa podstatne líšili výhodnejšou cenou.“

Vzorový prístup priamo od majiteľa
Nedávno riešili úpravu zadného valca, 

kde potrebovali zmenu z dôvodu lepivej 
pôdy na jeseň vo vlhších podmienkach. Po-
zitívne ich prekvapil prístup výrobcu, pria-
mo majiteľ sa osobne podieľal na úspeš-
nom a rýchlom vyriešení tejto požiadavky. 
Zadný utláčací valec tak zmenili za univer-
zálnejší. „Takýto ústretový prístup nebýva 

zvykom,“: dopĺňa Attila Németh.
Diskové náradie Akpil ťahajú väčšinou 

traktormi s výkonom 240 a 210 koní. Ob-
čas, najmä pri podmietke, agregujú stroj 
len so 180-koňovým traktorom. Pracovná 
hĺbka sa pohybuje do 15 cm, samozrejme, 
pri podmietke pracujú plytšie. Attila Né-
meth dopĺňa ešte jednu novinku: „Tento rok 
vyskúšame nožový valec, ktorý umiestnime 
pred diskovú sekciu. Takto podrvíme a ná-
sledne lepšie zapravíme pozberové zvyšky 
alebo napríklad porast medziplodiny.“

Štefan Ščecina

V širokej ponuke strojov Akpil nájdeme aj sadzače zemiakov. Pluhy Akpil používajú menší poľnohospodári aj veľké niekoľko tisíc 
hektárové podniky.


