Nie náhodou rastie záujem
o osivá z MATEXU
Výmera poľnohospodárskej pôdy
Počet stálych pracovníkov
Tržby
Zisk po zdanení

V

posledných rokoch sa poľnohospodári
najmä na juhovýchode Slovenska čoraz viac orientujú na pestovanie sóje,
ktorej sa v tejto oblasti darí viac než v iných
častiach našej krajiny. Nečudo, že jej osevné plochy rastú. Avšak na rozvoji pestovania
tejto plodiny majú veľký podiel aj ľudia zo
spoločnosti Matex Veľké Kapušany-Veškovce. Pripravujú kvalitné osivo sóje, poskytujú
aj poradenstvo. V ponuke majú, samozrejme,
aj osivá mnoho ďalších odrôd iných plodín.
História spoločnosti MATEX sa zača-
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alebo slabo kyslých, každoročne vápnime
800 ha v dávke 2 t/ha mletým vápencom.
Na rovnakej výmere vykonávame aj hĺbkové
kyprenie. Vychádza to tak, že repku a sóju
nezasejeme bez tohto, aby bola parcela
vyvápnená a podrytá,“ informuje konateľ
Ing. Ladislav Kováč.
Úrody na poliach MATEXU dokazujú
správnosť týchto investícií do pôdy. Pri mäkkej pšenici je niekoľkoročný hektárový priemer sedem tony a s úrodou 6,8 tony nezaostáva ani tvrdá pšenica. Pri repke je priemer

Na snímke zľava konateľ Ing. Ladislav Kováč a obsluha techniky Barnabáš Čalfa pred ich najvýkonnejším
traktorom New Holland T9.560.

la písať 1. marca 2000. Na výmere 570 ha
rozbehlo vtedy hospodárenie šesť pracovníkov. Od správcu konkurznej podstaty získali
najskôr do nájmu hospodársky dvor vo Veškovciach, neskôr ho odkúpili. Keďže priestory boli po bývalom Semenárskom štátnom
majetku Veľké Kapušany, rozhodli sa ďalej
rozvíjať miestnu tradíciu. V prvých rokoch
množili osivo pre iné firmy, ale už v roku 2006
získali licenciu na výrobu osív pod vlastnou
značkou.
Obhospodarovaná výmera postupne narastala až na súčasných 1 840 ha, z ktorých
je 1 650 ha ornej pôdy. Určitou nevýhodou
je roztrieštenosť pozemkov v 11 katastroch.
Do osevného plánu sú zaradené obilniny
– pšenica ozimná na 800 ha, sója na 500 ha
a repka na 300 ha. Z výmery pšenice pripadá
500 ha na mäkké a 300 ha na tvrdé odrody. Množiteľské plochy zaberajú až polovicu
z výmery pšenice a rovnako je to aj pri sóji.
Osivo repky množia v spoločnosti na približne siedmich hektároch. „Našim krédom
je zachovanie trvalo udržateľnej úrodnosti
pôdy. Keďže máme 80 percent pôd kyslých

posledných troch rokov 4,2 t/ha, pričom najnižšiu, ale vzhľadom na podmienky v regióne veľmi slušnú úrodu, zaznamenali v tomto
roku (3,6 t/ha). K tomu je potrebné dodať, že
v spoločnosti pestujú len líniové odrody repky. Pochváliť sa môžu taktiež výbornými úrodami sóje, kde je 5-ročný priemer 3,8 t/ha.
Aj napriek tomu, že vlastnia štyri otočné
pluhy, už sedem rokov ich nepoužívajú. Pre-

Prvým krokom k výrobe kvalitného osiva je zber
v optimálnom čase. Aj preto V MATEXE vlastnia
až 5 kombajnov.

Ročne v spoločnosti organizujú dvakrát Dni poľa –
prvý v júni so zameraním na repku a pšenicu, druhý
v septembri venovaný odrodám sóje. Tieto podujatia
majú vysokú úroveň aj vďaka účasti popredných
odborníkov z Čiech a zo Slovenska.

šli na bezorbové a minimalizačné technológie. Napríklad po zbere sóje nasleduje priama sejba pšenice do strniska. Hlavné práce
pri obrábaní pôdy zvládajú traktormi New
Holland T9.560 a Massey Ferguson 8690,so
závesným náradím Lemken, Köckerling, Farmet, Great Plains.
Ing. L. Kováč k ponuke osív dodáva:
„Všetko čo ponúkame, je vypestované na
našich poliach a pod našim dohľadom.“
V ich portfóliu pšeníc je väčšinou 10 až 12
odrôd, ako napríklad CH Combin, Genius,
Annie, Pannonikus, Lukullus alebo tvrdé
Wintergold, Julydur a Selyemdur. Pri repke
si zákazník môže vybrať spomedzi líniových
odrôd Cortez, Cedric alebo novinku Quartz.
Dobré skúsenosti majú s kanadskými odrodami sóje ako Lenka, Corus, Naya. Sľubne
sa ukazujú tiež nové odrody z európskeho
šľachtenia Antónia, Meridian, Kea a Alexa.
Naposledy na poľnom dni sóje predstavili až
39 odrôd, čo je určite slovenským unikátom.
Bez živočíšnej výroby si aj vo Veškovciach vedia poľnohospodárstvo ťažko predstaviť. Chápu význam maštaľného hnoja pri
výžive pôdy, ročne ho aplikujú na 100 ha.
S chovom dobytka začali od roku 2011, keď
kúpili prvých 70 jalovíc. Dnes je v základnom
stáde 95 kráv a celkovo 270 kusov, prevažne
mäsového plemena Charolais. V uzatvorenom obrate stáda chovajú aj ošípané. S piatimi prasnicami a jedným vlastným kancom
odchovajú ročne zhruba 130 jatočných zvierat, väčšina putuje do Poľska.
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