ROZHOVOR S PÁNOM PAVLOM VAGASKÝM
farmárom spod hradu Čičva neďaleko Vranova nad Topľou.
Agromix patrí na Slovensku k dlhoročným veľmi
dobre známym pestovateľom ovocia, čo
samozrejme platí aj o vás osobne, pán Vagaský.
V pestovaní jahôd už dlhodobo patríte k odbornej
špičke. V čom spočíva ten moment, ktorý dokáže
takéhoto pestovateľa zaujať natoľko, že sa pre
použitie humínového preparátu rozhodne?
Ja sa pestovaním ovocia a zeleniny zaoberám viac ako
40 rokov. V tejto firme AGROMIX pestujeme ovocie a
zeleninu už pomaly 25 rokov. Našou nosnou plodinou
sú stále a dlhodobo jahody. Spomínam na staršie
časy, keď sme pestovali jahody ešte v bývalom
štátnom podniku, kde bola bežná výmera 20 až 25
hektárov. Tu, keď sme založili novú firmu
po transformácii spoločnosti, pestovali sme jahody a
prvá plocha bola 19 hektárov. Postupne klesala
výroba dole hlavne z toho dôvodu, že prišiel nový
fenomén, a to sú veľké obchodné reťazce.
Čiže začalo sa strašne dovážať ovocia a zeleniny, veľa
zo zahraničia a nastal obrovský útlm pestovateľov na
Slovensku, čo je mi dodnes veľmi ľúto. Stále sa ťažko
vyrovnávam s myšlienkou, že jeme cudzie ovocie
a cudziu zeleninu a naši ľudia nie sú motivovaní, aby
pestovali svoje vlastné ovocie a zeleninu.

Za celé obdobie, počas ktorého zabezpečujeme pestovanie a výrobu, zápasíme stále s jedným
problémom. Máme málo organickej hmoty v pôde. My sa snažíme nahradzovať tú organickú hmotu
zeleným hnojením, zaorávame slamu, režeme, nebalíkujeme, ale napriek tomu tej organickej hmoty v
pôde je málo. Organická hmota viaže živiny, vodu, takže by som povedal, robiť ovocie, zeleninu bez toho
je veľmi ťažko. Veľmi ma zaujala myšlienka, keď prišli s ponukou z ústavu agrobiológie z Michaloviec.
Ponúkli nám prípravok HUMAC, zaujalo ma to. Tá myšlienka, čo to vlastne je, ma strašne zaujala preto, že
to obsahuje organickú hmotu. Som sa tej myšlienky hneď chytil a hovorím: Chlapi do toho ideme! Bola tu
taká radosť, že takéto niečo tu niekto ponúka a že to nie je chemický produkt ale biologický . A išli sme
zakladať novú plantáž jahôd, tak hovorím, že to je pre nás nutné, potrebné, že by sme HUMAC Agro,
ktorý spomíname, využili pri zakladaní tejto plantáže.
Bolo toho viac, čo ste od HUMAC Agro očakávali?
Keď sme zakladali s HUMACom novú plantáž v jarnom období. Použili sme bežné postupy,
aj kombináciu hnojení s hnojivom klasickým NPK. Hneď po výsadbe asi mesiac, idem po poli,

som bol zvedavý, aká reakcia nastane. A po takom prvom daždi idem po poli a som išiel ako po diváne.
Nohy pérovali, zabárali sa mi 5 cm do pôdy. Ja som hneď videl, že ten účinok HUMACu tam je, že tam
bolo málo predtým organickej hmoty. A na môj obdiv alebo údiv, to bol zázrak, čo dokázal urobiť za takú
krátku dobu s pôdou.
Splnili sa Vaše predstavy? Poprípade je niečo, čo Vás prekvapilo pri HUMAC Agre?
Nič ma neprekvapilo negatívne, všetko pozitívne. Teraz keď natáčame tento rozhovor, sami vidíte, že táto
úroda, porast, vzrástol. To je porast, ktorý sadíme od seba 85 cm a tým, že sú tie jahody doslova
prebujnené, tak sa nám vrchná časť spája a prelína rad do radu, čo nám trochu sťažuje zber. A teraz
uvažujeme, že musíme urobiť širší chodník, aby sme vytvorili väčší životný priestor pre rastliny. Prekvapilo
ma to iba dobrou vecou, žiadnu negatívnu skúsenosť nemám.
Žijeme v dobe, kedy tie správne informácie či vedomosti dávajú v konkurenčnom prostredí aj určitú
výhodu. Zvýšiť úrodu v intenzívnych podmienkach, to už je predsa vydarený kúsok. Odporúčate
HUMAC Agro ďalším pestovateľom?
Trošku sa vrátim do minulosti. Keď sme začali, mali sme úrodu z hektára 3 tony, postupne sme išli na 5, 6
ton a my teraz vieme, že z tohto poľa budeme mať viac než 12 ton. Pre toho, kto rieši ekonomiku celkovú.
Mňa osobne teší táto krásna úroda, aj v tom je ekonomika, ale teší ma jedna vec, že to bude hlavne
zdravé ovocie, že má viacej tej biológie a menej tej chémie. To mňa osobne veľmi teší.
Na záver by sme chceli ešte od vás vedieť, pán Vagaský, Vaše tajné plány s našim HUMAC Agro?
Viete, tajnými by som ich nenazval, ale plány máme také, že chceme HUMAC Agro využiť.
V dohľadnej dobe chceme vysadiť 3 hektárový sad. Ďalej uvažujeme o drobnom ovocí ako ríbezľa, malina.
Poviem úprimne, z tých skúseností, ktoré sme získali v prvých dvoch rokoch,
Už nevysadím ani 10 árov nového porastu, nový sad bez použitia HUMAC Agro. Pre nás je HUMAC Agro
taká záchrana, či už ekonomicky, ale aj peknej a hlavne zdravej úrody.

