Ovce? To chce Filipa!
V prehľadoch oblastí, ktoré majú u nás veľmi dobrú perspektívu do budúcnosti je aj
chov oviec a podnikanie na salaši. Zelené lúky, biele kŕdle oviec a ovčiarsky pes – to
je romantika! O tom, že to nie je žiadna bezstarostná idylka niečo určite vie aj
konateľka farmárskej spoločnosti zo Spišskej Starej Vsi.
V minulosti, keď miestne družstvo skrachovalo začali piati, verní rodnej hrude, chovať
ovce. Sústredili sa na spracovanie ovčích výrobkov v malom. Postupne oviec
pribúdalo, výroba sa rozširovala ale časom sa doslova nahromadil veľký problém. Keď
sa ovce pásli vonku, bolo všetko v priadku. No od októbra do mája však boli zatvorené
a vo vysoko nastlanom sene sa hromadila až metrová vrstva hnoja. Ponúkali ho
zadarmo do záhrad, na polia ale nikto hnoj nechcel.
Začali sa teda zaoberať netradičnou výrobou . Z pilín lisovali palety, ktoré predávali
ako kurivo do sporákov. Nemali sušičku, preto museli dovážať sušené piliny až od
ukrajinských hraníc. V čase, keď mali nadbytok sena vyskúšali, že rozsekané
a zlisované seno má takú istú výhrevnosť ako piliny. Rozhodli sa teda, že si kúpia
vlastnú sušičku. Ale to už bol na obzore iný plán! Postupne ich plánovanie a
premýšľanie doviedlo až k spracovaniu hnoja.
Dnes z neho vyrábajú unikátne hnojivo, ktoré obsahuje všetky potrebné živiny
v takmer ideálnom pomere a rastliny ho vedia veľmi dobre zužitkovať. Podobné sa
vyrába len v Austrálii a na Novom Zélande.
Vybavovanie povolení ich stálo veľa námahy. Nakoniec si na lízing kúpili za 300 tisíc
eur modernú spracovateľskú linku. Ovčí hnoj sa vidlami nakladá do vozíkov, čo je
jediná fyzická práca a putuje do sušičky. Tu už všetko riadi počítač. Nijaký zápach,
žiadna špina, len trochu prachu. Vysušená drvina ide do zásobníka, odtiaľ do lisu
a potom už z formy vypadávajú granule rôznej veľkosti. Dopravník ich nesie do
baliarne a úhľadné balíky putujú ako vzácne bio-hnojivo k zákazníkom do celej Európy.
V súčasnosti pracuje na bio-farme 25 zamestnancov. Vyrábajú bio-produkty z ovčieho
mlieka. Naďalej lisujú senné palety, ale ich nepredávajú. Slúžia im ako palivo do
sušičky. Trvalo im 12 rokov, kým všetko doviedli do dobre fungujúceho systému
úspešnej bio-farmy. Vytvorili zmodernizovaný kolobeh prírodných surovín: ovce –
mlieko – ovčie výrobky. Hnoj – sušička – senné palety – ovčie granule. A všetko pod
prísnym dozorom európskych spracovateľských a hygienických noriem.
Zdroj: Milan Grejták. Hnoj nad zlato. Šarm 19 /3/ 2103.

Tiež patríš k ľuďom, čo si myslia, že dnes začneš podnikať a zajtra budeš bohatý?
1. Čo si myslíš, aké vlastnosti mali ľudia, ktorí dokázali aj nemožné premeniť
na úspech?
2. Čo zvyčajne urobíš, ak narazíš na prekážku brániacu ti ísť za svojím cieľom?
3. Ak patríš k žiakom s vývinovými poruchami učenia alebo máš narušenú
komunikačnú schopnosť neláka ťa bio-farma, agroturisika, lesníctvo,
záhradníctvo alebo ovocinárstvo?

