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Zelenina z poľa na tanier
Naša zelenina sa k Vám dostáva vždy čerstvá v čo najkratšom 
čase po zbere. V sezóne je často v obchodoch aj napriek 
potrebe čistenia, triedenia a balenia na druhý deň po zbere. 
Mimo sezóny a pri niektorých plodinách, ktoré treba sušiť, je 
medzi zberom a dodaním konečnému zákazníkovi ešte 
skladovanie, ktoré však využíva najmodernejšie postupy a 
techniky, tak aby si zelenina aj počas skladovania  udržala svoju 
čerstvosť.

Pole

Sklad

Integrovaná produkcia zeleniny a moderné 
technológie zberu plodín zabezpečia ich kvalitu a 
čerstvosť

Triedenie a balenie
Triedenie a balenie pod vlastnou strechou je 
ďalším krokom smerom k efektívnejšej distribúcii 
zeleniny

Zachovanie kvality zeleniny bez kompromisov. 
Udržanie jej výživových hodnôt a čerstvosti

Doprava
Vytriedená a pobalená zelenina sa v najkratšom 
možnom čase dostáva priamo k partnerom - 
predajcom.

Zákazník
Vďaka precíznosti výroby a logistiky je naša 
zelenina na Vašom tanieri už na druhý deň od jej 
zberu.



Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo vznikala už v roku 2004, pričom jej hlavným účelom bolo združiť 
producentov a vytvoriť také odbytové kapacity, ktoré by slúžili potrebám rastúceho segmentu obchodných 
reťazcov v regióne. Pestovanie zemiakov má v lokalite okolo obce Kráľová pri Senci odkiaľ pochádza jadro 
členov družstva, tradíciu už od začiatku dvadsiateho storočia. Prvými plodinami, ktoré začali členovia spolu 
pestovať a predávať boli zemiaky. Práve na ich pozberovú úpravu a balenie išlo v roku 2008 do spoločnej 
prevádzky v obci Kostolná pri Dunaji veľké množstvo investícií. Popri zemiakoch sa združenie v priebehu 
nasledujúcich rokoch stalo silným producentom cibule, kapusty, cesnaku, mrkvy a petržlenu. 

Od roku 2015 je Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky uznaná ako organizácia výrobcov cibuľovej, koreňovej, kapustovej zeleniny a 
ostatnej zeleniny (čerstvej, alebo chladenej) s prideleným registračným číslom 001/2643/720/2015. 

V roku 2016 združenie úspešne rozbehlo produkciu cesnaku a v spolupráci s firmou ANDACO s.r.o. aj 
produkciu kvasenej kapusty.

V roku 2017 bola spustená automatizovaná linka na šúpanie cibule pre potravinársky priemysel s kapacitou 
do 380 ton/ mesačne.

V roku 2018 sme rozšírili skladové kapacity s možnosťou mechanického chladenia v objeme 8.000 ton.

V roku 2019 sme realizovali rozšírenie chladených skladových kapacít o 18.000 ton a novú baliareň koreňovej 
zeleniny  s kapacitou 150 ton denne.

V roku 2020 sa realizuje ďalšie rozširovanie skladových kapacít o takmer 12 000 ton. Taktiež sa rozširuje 
ponuka plodín o karfiol, kaleráb a melóny.  

Združenie pestovateľov

Zeleninárska  združuje 13 pestovateľov

Celková obhospodarovaná plocha 10.000 ha

Plocha zemiakov a zeleniny 2000 ha

Denná kapacita balenia po spustení novej linky 400 ton

Nechajme hovoriť čísla



Lokalita
Naši pestovatelia sú sústredení v oblasti horného 
žitného ostrova a južnej časti dolného Považia v 
západnej časti Slovenska, medzi mestami Bratislava, 
Trnava, Galanta a Dunajská Streda.  

Charakteristikou tejto oblasti je suchá, teplá 
kontinentálna klíma, pričom od západu je oblasť 
chránená pohorím Malých Karpát. V oblasti sa však 
zlievajú rieky Váh a Dunaj, s mnohými menšími prítokmi. 
V 60tich rokoch 20. storočia tu boli vybudované umelé 
kanály, vodné plochy a rozsiahle zavlažovacie systémy, 
ktoré čerpajú závlahovú vodu z týchto povrchových 
vôd a vytvárajú unikátnu kombináciu teplého počasia a 
závlahovej vody, spolu so širokou paletou pôdnych 
typov od ľahkých piesočnatých až po ťažké pôdy. To 
umožňuje v tejto oblasti pestovanie širokej škály druhov 

, pri vysokej kvalite a stabilnej úrode.  

ZELENINÁRSKA organizácia výrobcov, družstvo  
podporuje svojich pestovateľov a vedie ich k 
optimálnemu využitiu produkčného potenciálu. 
Zámerom je rozvíjať lokálnu pestovateľskú komunitu, 
tak aby v krátkej budúcnosti až 100% tovaru putujúceho 
našim zákazníkom pochádzalo z produkcie našich 
pestovateľov. Rovnako je našim cieľom rozširovať 
sortiment pestovanej zeleniny, aby sme plne rozvinuli 
potenciál tejto lokality. 

 
zeleniny



Kalendár celkovej produkcie



produkcia zeleniny
Integrovaná

Klasický spôsob pestovania zeleniny sa zameriava používanie uznaného osiva a sadbového materiálu 
na produkciu, teda na výsledok a množstvá. a tiež vyvážené hnojenie pre optimálny prísun živín 
Ekologické pestovanie sa sústreďuje na proces do pôdy s následných zdravým vývinom rastlín.
pestovania a kvantitu produkcie nie je možné 
ovplyvniť. Zlatou strednou cestou je integrovaná Integrovaná produkcia používa postupy trvalo 
produkcia zeleniny, ktorá používa ekologicky udržateľného poľnohospodárstva. Pesticídy sa 
bezpečnejšie postupy, a zároveň je  jej cieľom nepoužívajú preventívne, ale až ako posledná 
dosiahnuť stabilnú produkciu. Znižuje chemické možnosť. Pestovaná zelenina je pod zvýšeným 
zásahy a preferuje biologické a mechanické dohľadom a vzorky pôdy sú pravidelne 
postupy. Používa metódy overené časom a našimi kontrolované na živiny a ťažké kovy. Rovnako aj 
predkami. Vedenie záznamov o počasí, či pestovaný produkt je pod zvýšenou kontrolou na 
dodržiavanie osevného postupu, ktorého ťažké kovy,  dusičnany a rezíduá pesticídov. 
základom je rotácia plodín s cieľom zabrániť 
zvyšujúcemu sa tlaku chorôb a škodcov.

Nemenej dôležitou súčasťou integrovanej 
produkcie je monitoring škodlivých organizmov, 

GlobalGAP je medzinárodne uznávaný súbor farmárskych 
š t a n d a r d o v  v e n o v a n ý c h  d o b r ý m  p r a k t i k á m  v  
poľnohospodárstve(GAP). Prostredníctvom certifikácie, 
pestovatelia a farmári môžu demonštrovať ich oddanosť 
štandardom GlobalGAP. Pre zákazníkov a maloobchodníkov je 
certifikát GlobalGAP uistením sa, že potraviny dosahujú 
akceptovateľnú úroveň bezpečnosti a kvality, a boli produkované 
prijateľne rešpektujúc zdravie, bezpečnosť a blahobyt 
pracovníkov a životné prostredie.

ZA SLOVENSKÚ



Organizácia firmy:
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Ing. Juraj Mačaj
Predseda predstavenstva
(stratégia, trhy, investície) 

+421 903 256 680 

juraj.macaj@agromacaj.sk

+421 907 731 716

j.zruban@gmail.com

+421 905 785 218

miroslav.petruf@zeleninarska.sk

+421 907 846 149 

barath@zeleninarska.sk

+421 905 732 961 

marek.macaj@agromacaj.sk

+421 903 023 379

macsadi@zeleninarska.sk

+421 905 649 540

maros.mego@zeleninarska.sk

+421 910 793 399 

matajs@zeleninarska.sk

Ing. Jozef Zruban
Obchodný riaditeľ
(plánovanie, manažér pre reťazce 
Kaufland, Billa ...) 

Ing. Miroslav Petruf
Výrobný riaditeľ 
(pozberová linka na koreňovú zeleninu, 

Štefan Baráth
Vedúci skladu obalov
(vratné obaly a baliaci materiál) 

Ing. Marek Mačaj 
Hlavný agronóm
(špecializácia pestovanie cibule)

Ing. František Macsadi
Obchodný manažér 
(manažér pre reťazce Tesco, Jednota 
a zástupca pre Maďarsko) 

Maroš Mego 
Vedúci expedície
(logistika a administratíva odbytu, manažér kvality)

Ing. Stanislav Matajs
Faktúry a administratíva

Odbytové trhy
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo, sa pokiaľ ide o odbyt 
svojej produkcie, spolieha hlavne na domáci trh Slovenska a 
následne na trhy v Maďarsku a Českej republike. Menšie 
množstvá produkcie dodáva aj do Nemecka a Rakúska.

baliareň cibule a zemiakov)



Zemiaky

Odrodová skladba zemiakov na rok 2020

Zemiaky stáli pri zrode Zeleninárskej a stále tvoria jej najväčší zdroj 
príjmov. Okrem neustáleho hľadania nových odrôd, ktorému sa 
pestovatelia našej spoločnosti každoročne venujú, dávajú veľký 
dôraz na plánovanie a podmienky pestovania. Výber vhodných 
pozemkov, predplodín a hnojenia je predmetom mnohých hodín 
prípravy pred každou sezónou. Pestovatelia našej organizácie 
každoročne investujú nemalé prostriedky do technológií pestovania, 
zberu a skladovania zemiakov. Cieľom je zabezpečiť svojim 
zákazníkom kvalitný výrobok z vlastnej produkcie počas celého roka. 
V roku 2020 predstavuje produkčná plocha zemiakov viac ako 1100 
ha, čo predstavuje medziročný nárast pestovateľskej plochy o 10%.

Prílohové žlté zemiaky

Šalátové žlté zemiaky

 Prílohové červené zemiaky 

Šalátové červené zemiaky

Perupas - farebné zemiaky

Volumia, Riviera, Ranomi, Colomba, Marabel, Toscana, Georgina, 
Montana, Belmonda, Megan, Malvina, Queen Anne, Julinka, 
Constance, Sunshine a Sunita

Annabelle, Musica, Talentine, Monique, LaVie, Antonia, Jazzy, 
Bernina a Regina

Evolution, Esme, Laura, Mozart, Spinela, Cartagena, Memphis

Franceline

Blue Star



Flowpack 1kg 

Vertbag 2,5 kgVertbag 2,5 kg

Vertbag 2,5 kgPlast 2 - 5 kg

Sieť 5kg

Sieť 1kg

Vertbag 2,5 kgZemiaky voľné



Cibuľa
Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo združuje pestovateľov 
cibule spolu o výmere takmer 600 ha. V precentuálnom vyjadrení je 
to oproti roku 2019 nárast o 17%. Vďaka tomu je najväčším 
producentom tejto plodiny na lokálnom trhu. V súčasnosti 
dokážeme celý rok ponúkať svojim zákazníkom cibuľu z vlastnej 
produkcie. Darí sa nám to vďaka dostatočnej výmere ozimnej 
cibule, ktorú sejeme na jeseň a tak ju vieme na trh ponúknuť v plnej 
šupke už na začiatku júna. Ozimnú cibuľu v priebehu augusta 
plynule nahradí ponuka na jar siatej cibule, ktorá sa zberá od 
polovice júla do polovice septembra. Tú potom v moderných 
skladoch vysušíme a aj za pomoci mechanického chladenia 
skladujeme až do júna.

Z celkovej plocha cibule sa na časti výmery pestuje aj červená 
cibuľa, biela cibuľa a aj šalotka. 



Sieť - Cibuľa červená  0,5kg

Cibuľa biela 3ks

Sieť - cibuľa žltá 5 kg

Vert
bag - C

ib
uľa žltá

 1,
5kg 

Sieť - Cibuľa žltá  1kg

Sieť - Cibuľa šalotka  200g



Cesnak
Cesnak kedysi široko pestovaná plodina na našich poliach bol 
posledných 20 rokov vytlačený dovozom z Číny, či zo Španielska. 
Našim poslaním je ponúknuť túto pochutinu našim zákazníkom z 
lokálnej produkcie. Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo už 
piaty rok intenzívne pestuje cesnak. V roku 2020 ponúkne na trh 
produkciu zo 72 ha, pričom primerane rozširuje aj skladové kapacity. 
Plánom je do roku 2021 produkovať cca. 700 ton vlastného cesnaku.
Cesnak sadíme na jeseň, koncom októbra. Pôda nesmie mať viac 
ako 8 °C, aby cesnak nevyklíčil skôr ako na jar. Silná zima spojená s 
mrazom, by ho mohla poškodiť, a znížiť úrodu. Náš cesnak, v 
porovnaní s južnými pestovateľskými oblasťami má pri nižšej úrode 
vyššiu koncentráciou alicínov, ktoré dávajú cesnaku jeho 
nezameniteľnú chuť a vôňu. Cesnak zberáme v druhej polovici júna, 
pričom 100 % cesnaku sušíme a zákazníkom ponúkame iba 
presušený cesnak. 

Odrodová skladba cesnaku na rok 2020

MORADO – Neskorý zber, vysoko cenený pre silnú cesnakovú chuť a vôňu. Jedinečný pre jeho silne 
fialovo sfarbenú vnútornú šupku strúčikov. Priemerne 8 – 10 strúčikov. 

MESSIDOR - Stredne skorý zber, priemerne 10 až 15 bielych strúčikov, veľmi pekný biely cesnak.   

GARCUA – Stredne skorý zber, priemerne 10 až 15 bielych strúčikov.  

AJO BLANCO – Skorý zber, 10 – 15 strúčikov, farba snehovo-biela.



Flowpack 200g

Vertbag 350g

Voľný cesnak

Sieť 200g

Sieť 3ks

Sieť 5kg



Kapusta
Pestovaniu kapusty sa členovia združenia venujú už dlhé roky, 
pričom odrodová skladba sa zameriava hlavne na kapusty vhodné 
na kvasenie. Už tradične sa všetka produkcia spracováva v 
Hlohovci v spoločnosti ANDACO s.r.o. Spojením pestovateľov a 
spracovateľa vieme našim zákazníkom ponúknuť integrovaný 
výrobný proces. Keďže 100% kapusty spracovanej v spoločnosti 
ANDACO s.r.o. pochádza z polí členov Zeleninárskej organizácie 
výrobcov, družstva, vieme priamo ovplyvňovať celý priebeh 
výroby od výberu odrôd, pozemkov kde sa bude kapusta pestovať, 
pestovateľských postupov, načasovania zberu a rezania, tak aby 
sme garantovali produkt najvyššej kvality. Samotné kvasenie 
kapusty potom prebieha v moderných priestoroch, s použitím 
tradičných postupov mliečneho kvasenia, tak aby sa zachovala 
jeho výživová hodnota, probiotické baktérie a prírodný vitamín C. 
V roku 2020 budú po prvý krát členovia Zeleninárskej organizácie 
výrobcov, družstva pestovať kapustu na priamy konzum.  

Výroba kvasenej kapusty v číslach

230 
nádrží

Kapacita kvasiarne je 

20t 
kapusty

Jedna nádrž pojme

20t 1200t 
mesačne

Maximálna kapacita balenia 

8000t 
kvasenej kapusty

Celková ročná kapacita je



Kvasená kapusta 750 g 

Zeleninárska

Kvasená kapusta 500 g 

ANDACO červena

1,2 kg kvasená kapusta 

bez konzervantov ANDACO

Šťava z kvasenej kapusty 1 l, 

biela aj červená

1 kg kvasená kapusta

 ANDACO

0,5 l PET  štava z kvasenej kapusty, 

biela aj červená 

3 -10 kg Plastové Vedro



Koreňová zelenina
V roku 2019 bola spustená nová linka na koreňovú zeleninu spolu so skladovou kapacitou na 8.500 ton. Cieľom je 
produkovať, skladovať, baliť a umiestniť na trhu spolu 30.000 ton koreňovej zeleniny v horizonte do roku 2022. Baliaca 
linka je vybavená baliacimi linkami na 1 – 3 kg mrkvu v plastových baleniach, 10 kg mrkvu v plastových baleniach, 5 – 10 
kg petržlen, zeler a cviklu v rašlovom balení, 350 g petržlen vo flowpack balení a 10 – 15 kg balením voľne do vratných 
debien. Súčasťou linky sú príjmové nádrže naplnené vodou pre šetrnú manipuláciu a práčky. Ďalšiu časť linky tvoria 
dva veľkokapacitné zariadenia WYMA 3016 Vege-polisher, dva kamerové optické triediče TOMRA HALLO 1000 a 
WYMA Hydrocoolerom s kapacitou 25 ton/hod na schladenie mrkvy na 4 C.  Hodinová kapacita pri koreňovej zelenine 
bude dosahovať 15 ton s rezervou.
Následne po nábehu na plánovanú kapacitu sa postupne počíta s navýšením plôch mrkvy na 400 ha, petržlenu na 200 
ha, zeleru na 100 ha a cvikly na 50 ha. Tieto výmery by sme mali dosiahnuť v sezóne 2021, pričom zodpovedajúco tomu 
by mali narásť aj skladové kapacity.

Petržlen
Petržlen je ďalšou z obľúbených plodín. V roku 2020 sa bude pestovať 
na takmer 100 ha čo je opäť medziročný nárast. Petržlen sa bude aj v 
tomto roku umývať a baliť do spotrebiteľských balení.

Pestované odrody petržlenu v roku 2020

Halblange Eagle – je stredne neskorá odroda. Stredne dlhé korene bilej farby. Korene sú 
určené na priamy konzum a aj na skladovanie. 

Halflange Eagle – stredne dlhý hladký koreň bielej farby. Je vhodný na priamy konzum a aj na 
spracovanie.

Halflange Comanch – stredne dlhý hladký koreň žiarivo bielej farby. Je vhodný na priamy 
konzum a aj na spracovanie.

Arat – dlhé biele korene. Vhodný na priamy konzum a aj priemyselné spracovanie. 

Arctica – hladké dlhé korene bielej farby. Rýchly počiatočný vývoj. Silné a zdravé olistenie



Mrkva
Mrkva je stabilnou koreňovou zeleninou u pestovateľov v 
Zeleninárskej organizácií výrobcov, družstva. V roku 2020 je 
mrkva vysiata a pestovaná na viac ako 222 ha. Od roku 2019 už 
prebieha spracovanie mrkvy v prevádzke v Kostolnej pri Dunaji. 

Najviac pestované odrody mrkvy v roku 2020

Nerac – poloneskorý hybrid. Dlhé, hladné a vyrovnané korene. Vhodná na priamy konzum, na balenie a aj na 
dlhodobé skladovanie. Vhodná na mechanizovaný zber.

Romance – homogénny tvar mrkvy, ktorý nie je náchylný na praskanie. Výborne baliteľná a skladovateľná 
odroda vhodná na mechanizovaný zber.

Brillyance – lesklý, valcovitý koreň oranžovej farby. Nemá sklon k zazelenenaniu. Vhodný na priamy 
konzum, na balenie a aj na skladovanie. Vhodný aj na mechanizovaný zber.

Hekla – skoršia univerzálna odroda, ktorá je rezistentná voči alternárii a múčnatke. Koreň má hladkú a 
svetlú farbu.

Bolero – stredne dlhý, pomaly sa zužujúci koreň na konci tupý. Vhodný na priamy konzum a aj skladovanie, 
kde si zachováva svoje vlastnosti. Vhodný na mechanizovaný zber.

Octavo – odroda s vysokými výnosmi. Má veľmi silný koreň s vynikajúcou chuťou. Je odolná voči lámaniu a 
preto vhodná na mechanizovaný zber. Vhodná na priamy konzum a aj na spracovanie.



Zeler
V Zeleninárskej organizácií výrobcov, družstvo je zeler druhom 
zeleniny ktorý sa pestuje od roku 2019. Zeler je chutná koreňová 
zelenina s množstvom vitamínov, stopových prvkov a vďaka 
éterickým olejom aj s príjemnou, nezameniteľnou vôňou. Zeler je 
náročný na teplo, živiny a vlahu. Našim cieľom je splniť tieto 
náročné požiadavky a po rokoch ponúknuť slovenskému 
spotrebiteľovi opäť zeler dopestovaný v poľných podmienkach v 
našom regióne. Pre rok 2020 sa plánuje pestovanie zeleru na 
takmer 40 ha, čo je v porovnaní s rokom 2019 nárast o takmer 
400%. 

Odrodová skladba zeleru v roku 2020:

Alpha – variabilná odroda s možnosťou pestovania celú sezónu. Guľatý tvar a kvalitná dužina bielej farby,

Markiz – rýchlo rastúca hľuza, ktorá nedrevnatie, čím je mimoriadne vhodná na priemyselné spracovanie,

Rex – odroda ktorá má rýchly rast a dosahuje veľký výnos. Odroda ideálna na uskladnenie. Vytvára hľuzy 
rovnomerných rozmerov. Spoľahlivá odroda do extrémnych podmienok.

Otago - Rýchla odroda pre skoré a letné pestovanie. Vývoj hľúz je veľmi rýchly. Odroda nie je citlivá na 
dutiny a je vhodná aj na skladovanie.

Merga – špeciálna odroda na skorú výsadbu. Odroda je vysoko odolná voči hubovým chorobám. Veľmi 
dobre znáša skoré výsadby. Po zbere sa dá ľahko a rýchlo vyčistiť.



Paprika
Paprika ďalším druhom zeleniny, ktorý je zaradený do osevného 
postupu členov družstva od roku 2019. Pre tento rok je plánovaná 
výsadba na viac ako 10 ha. Dôvodom pestovania papriky v poľných 
podmienkach je jej nezameniteľná aróma, farba a chuť, ktorú je 
možné docieliť len poľným pestovaním. Týmto spôsobom 
dopestovaná slovenská paprika už zmizla z obchodov. Úspešnosť 
pestovania papriky v poľných podmienkach v roku 2019 bola 
rozhodujúca pre pokračovanie pestovania aj v roku 2020. 

Odrodová skladba papriky v roku 2020:

Bravia – vyššia hmotnosť plodov kónického tvaru s hladkou pokožkou. Vhodná na skorú a neskorú výsadbu, 

Dinamica – nový typ kápie s väčším plodom žiarivej červenej farby. Plody sú trvanlivé vhodné na predaj a aj 
spracovanie,

Pirouet – veľmi skorá odroda. Ťažká zelená mäsitá odroda po dozretí oranžová.

Kárminvörös - odroda koreninovej papriky bez štipľavosti, nepretržitý rast. Plody sú 12 až 15 cm dlhé, 
hladké, mierne zahnuté. Skoré zrenie, vysoko výnosná paprika.

Vitalica – kápiová odroda. Rastlina má silný, ale kompaktný rast. Má veľmi dobrú znášanlivosť voči 
stresovým podmienkam. Plody sú dlhé 20 – 25 cm a nie sú citlivé na jav praskania a nevykazujú mikrotrhliny 
v dužine.

Navigator – kápiová paprika. Jej plody sú mimoriadne veľké s dĺžkou 18 - 20 cm a šírkou 8 cm. Sfarbenie je 
z vnútra a aj z vonku veľmi jednotné.

Palotás – špičkový hybrid koreninovej papriky. Stále rastúca a vysoko výnosná odroda. 



Napredujeme
Našim cieľom je neustále sa zlepšovanie a neustále napredovanie. 
Keď sme u členov družstva v roku 2019 začali pestovať papriku a 
zeler vedeli sme, že v rozširovaní nových druhov zeleniny budeme 
pokračovať. V roku 2020 sme zaradili do osevných postupov kaleráb, 
karfiol a aj melóny. Tieto plodiny sa budú pestovať na takmer 20 ha.  

Odrodova skladba novo pestovaných druhov zeleniny je nasledovná:

Kaleráb
Eltville, Konan, Kordial, Korist

Karfiol
Abeni, Alcala, Dexter, Fortaleza, Charlot, 

Miramonte, Momentum, Ormonde, 

Toledo, Veronica



Melón
Bond, Boston, Estel Deluxe, Galander, Gambey,

Juanita, Kira, Mirella, Pekin, Stellar, Titania







Kráľova pri Senci 445, 900 50
Slovakia

objednavky@zeleninarska.sk
www.zeleninarska.sk
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