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PD Pohronie so sídlom v Želie-
zovciach (okr. Levice) súčasnosti 
hospodári na výmere viac ako 
2 000 ha poľnohospodárskej 
pôdy. Pestujú tu obilniny, kuku-
ricu na zrno, repku olejnú, mak, 
cukrovú repu a technické plodiny. 
Predsedom družstva je Ing. Ján 
Cserba.

Pána predsedu sme navštívili kvôli sa-
mohybnému postrekovaču HARDI Alpha 
evo II.

„Tento postrekovač je náš prvý samohyb-
ný,“ hovorí pán Cserba a pokračuje: „Roz-
hodli sme sa pre jeho kúpu hlavne preto, že 
pestujeme slnečnicu, kukuricu (aj osivovú) 
a repku. Ošetrovanie vysokých porastov 
sme dovtedy vždy riešili cez služby. A práve 
tam býval „kameň úrazu“. Časté nedodr-
žiavanie termínov nás prinútilo pouvažovať 
o vlastnom takomto stroji.“

A prečo HARDI Alpha? Pán Cserba kon-
štatuje: „Porovnávali sme viacero značiek 
s podobnými parametrami, ale, a to som 
zostal dosť prekvapený, že aj napriek tomu, 
že HARDI je celosvetovo známa značka, 
tento stroj vyšiel cenovo najvýhodnejšie.“

Dodávala im ho firma PROFESIONAL 
SERVIS, s. r. o. zo Santovky v roku 2018. 
Dnes má za sebou zhruba 24 000 hektá-
rov, a okrem výmeny bežných vymeniteľ-
ných súčiastok je stále v pôvodnom stave 
a pracuje bez poruchy.

Poháňaný je motorom Deutz Fahr s vý-
konom 245 koní. Záber ramien je 24 m 

a nádrž má objem 4 000 l. Podvozok je 
stabilný so svetlou výškou 165 cm a roz-
chodom kolies 225 cm, pneumaticky od-

pružený. Zväčšený objem zadných hydro-
motorov je výhodou pre prácu do svahu. 
Obidve nápravy sú riaditeľné. Kvalitné 
a úsporné LED osvetlenie výrazne uľahčuje 
obsluhe prácu v noci, keď je potrebné ošet-
rovať v tomto čase napr. kvôli včelám.

„Podpora vzduchu je tiež jedna z vecí, 
ktoré nám zjednodušujú aplikáciu príprav-
kov hlavne počas mierneho vetra. Ale opod-
statnené je aj jej použitie do vysokých po-
rastov. Je tu lepšie pokrytie rastlín po ich 
celej výške. Podporu vzduchu využívame na 
90% postrekovania. Keď ošetrujeme nízky 
porast a je bezvetrie, podporu vzduchu ne-
zapíname,“ pokračuje pán Cserba na záver 
dodáva: „Veľkou výhodou je aj skutočnosť, 
že servisné stredisko predajcu je neďale-
ko a jeho majiteľa poznám už naozaj dlho. 
V obore ochrany rastlín je veľký odborník. 
Klobúk dole.

A keď budeme rozmýšľať o ďalšom no-
vom postrekovači, bude to s najväčšou 
pravdepodobnosťou opäť HARDI.“

    Milan Rada
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v poľnohospodárstve®

HARDI Alpha sa osvedčil

Predseda PD Pohronie Želiezovce Ing. Ján Cserba (vpravo) a Ing. Juraj Vnučko, oblastný 
manažér HARDI u predajcu UNIMARCO SK s.r.o.

V prípade potreby je možné na stroj domontovať aj prídavný filter plniacej vody s reverz-
ným čistením na odfiltrovanie mechanických nečistôt.


