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Za výstavbou a návrhom skleníka stojí česká 
spoločnosť NWT, a.s., ktorá pred 20-timi rokmi 
začínala s predajom výpočtovej techniky. A ako 
sa táto technologická firma (NWT – New World 
Technologies) dostala do poľnohospodárstva? 
Cez obnoviteľné zdroje energie. K predaju po-
čítačovej techniky sa postupne nabaľovali čin-
nosti ako servis a služby spojené s IT, od kto-
rých bolo len blízko k slaboprúdovej a neskôr 
silnoprúdovej technike a aj telekomunikačným 
službám. Svoje skúsenosti v predchádzajúcich 
oblastiach zúročili pri boome solárnych elek-
trární. Realizujú nielen veľké projekty, ale aj 
strešné panely na rodinné domy či priemysel-
né objekty. NWT sa presadili nielen v domácich 
Čechách, ale aj na Slovensku či dokonca v An-
glicku a Chorvátsku. 

Vzor pre ostatných pestovateľov
Pri návrhoch solárnych elektrární zistili, že 

kompletnú technológiu nemusia len kupovať, ale 
so svojím personálnym zázemím ju vedia aj navr-
hovať. A túto filozofiu využili aj pri výstavbe bio-
plynovej stanice s vlastnou technológiou v Ka-
meničanoch a neskôr aj skleníkov. NWT sa stal 
aj dodávateľ kompletných technológií sklení-
kového hospodárstva pre ostatných záujemcov. 
Ten v Kameničanoch im slúži nielen na produkciu 
rajčín, ale aj ako vzorový projekt pre prípadných 
záujemcov. A aj preto sa v ňom nachádzajú naj-
lepšie a najmodernejšie technológie. 

Skleníkom predchádzala bioplynová 
stanica
BPS v Kameničanoch s výkonom 999 kW 

prevádzkujú spoločne s PD Bolešov, ktorý 
zmluvne dodáva substrát a zároveň na svojich 
poliach aplikuje digestát. Farma Kameničany 
nevlastní žiadnu mobilnú techniku, ktorá sú-
visí s prevádzkou stanice. BPS sa kŕmi klasic-
kými substrátmi ako kukuričná siláž, senáž či 
maštaľný hnoj v množstve asi 30 000 ton za 
rok. Tento menej úrodný rok na hmotu hľadajú 
aj alternatívy ako cukrovarnícke rezky. Riaditeľ 
prevádzky v Kameničanoch Ing. Jiří Stodůlka 
chváli spoluprácu s predstaviteľmi PD Bolešov, 
hlavného dodávateľa substrátu a prenesene aj 
tepla do skleníkov, ako veľmi konštruktívnu, 
založenú na snahe vychádzať si v ústrety.

A čo vyplynulo z troch rokov prevádzky BPS? 
Hovorí Ing. Stodůlka: „Hlavnou podmienkou 
ekonomickej prevádzky bioplynovej stanice je 
kvalitná surovina. A druhou podstatnou pod-
mienkou je zodpovedná obsluha, ktorá sa stará 
o prevádzku doslova srdcom.“

Učili sa u najlepších
Zákony prostredníctvom cien nútia pre-

vádzkovateľov BPS využiť minimálne 50 % tep-
la. Aj keď sa táto povinnosť netýka BPS v Ka-
meničanoch, ktorá bola uvedená do prevádzky 
pred zavedením tejto povinnosti, zdalo sa jej 
vlastníkom škoda toto teplo bez úžitku mariť. 

Pôvodné myšlienky v NWT sa niesli v duchu vy-
užitia tepla v sušičke – pre drevo, mlieko a pod. 
Pre New World Technologies to bola príliš ma-
lá výzva a zaujala ich myšlienka skleníkového 
hospodárstva, ktorú aj v roku 2014 zrealizova-
li. NWT sa stal nielen investorom, ale aj gene-
rálnym dodávateľom technológií.

Chceli byť najlepší, a preto sa išli učiť k naj-
lepším na svete – do Holandska. Na polročné 
školenie vyslali na jednu súkromnú farmu troch 
pracovníkov, ktorí získané vedomosti s úspe-
chom prenášajú do Kameničian a do návrhov 
skleníkov. 

Holandskí výrobcovia technológií, ako po-
vedal Ing. Stodůlka, radi poskytovali informá-
cie. Nebáli sa a neboja, že by ich know-how 
niekto zneužíval. Vedomí sú si, že ich techno-
lógie majú veľmi vysokú úroveň a presadzujú sa 
aj pomerom hodnota-cena. 

Na trhu sa presadzujú chuťou
Skleníky v Kameničanoch majú rozlohu ne-

celé 3 ha a celková investícia vrátane techno-
lógií, nákupu pozemkov a priľahlých priestorov 
a nákupu rastlín a potrieb pre pestovanie na 
prvý rok prevádzky stáli 5,5 mil. €. Výstavbu 
financovali čiastočne z úveru a pre prvé ob-
dobie prevádzky si vzali aj ďalší prevádzkový, 
medzitým už splatený, úver. V prvom roku do 
obchodných sietí dodali 800 000 kg rajčín. 

 Preferujú chuťovo výrazné a chutné odrody 
pred tými menej výraznými, ale zato s dobrým 
úrodovým potenciálom. Tvar rajčín vyplýva 
z preferencií zákazníkov, ale ponúkajú nielen 
tzv. módne Cherry rajčinky a v strapcoch, ale aj 
klasických tvarov. 

V najmodernejšom skleníku na Slovensku preferujú 
kvalitu a chuť pred kvantitou

V Kameničanoch v okrese Ilava presne rok prevádzkujú najmodernejší skleník 
na Slovensku. Pre svoj chod využíva odpadné teplo z bioplynovej stanice. Zau-
jímavé sú aj ďalšie technológie, pomocou ktorých dopestovávajú chutné rajči-
ny. Vitajte vo Farme Kameničany, čo je aj značka s ocenením Značka kvality SK 
GOLD, pod ktorou si môžete zakúpiť rajčiny vo veľkých obchodných reťazcoch.

Ing. Jiří Stodůlka so vzorkou produkcie rajčín 
z Kameničian.

NWT navrhovala a realizovala bioplynovú stanicu aj skleník. 70 % tepla pre skleníky produkujú z chla-
denia motora a z chladenia turbodúchadla a z kondenzácie spalín – tzv. nízkopotenciálne teplo.
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Rajčiny z Kameničian so značkou SK GOLD 
chutia ako rajčiny
Počas hlavnej sezóny rajčín na prelome zi-

my a jari supermarkety ponúkajú rôzne tvary 
a druhy rajčín. Jedno však majú zväčša spoloč-
né – nechutia ako rajčiny. Podľa Jiřího Stodůl-
ku to má viacero príčin. Holandské či španielske 
„bezmenné“ rajčiny pochádzajú z odrôd zame-
raných na vysokú produkciu, nehovoriac o raj-
činách pôvodom z Afriky, ktoré sa zberajú ešte 
zelené. Pokým sa dostanú nášmu zákazníkovi 
na stôl farebne dozrejú, ale chuťovo už nie. 

Tie kameničianske v našich obchodoch spo-
znáte podľa krásneho obalu, ktorý ale zodpo-
vedá požiadavkám jednotlivých sietí, a podľa 
prirodzenej chuti a vôni, čo je aj ich hlavný 
argument. Na svoj produkt sú hrdí, a preto ho 
ponúkajú výhradne pod vlastnou značkou Far-
ma Kameničany. Právom dostali aj označenie 
kvalitných potravín pôvodom zo Slovenska 
Značka kvality SK GOLD, čo je za jeden rok vý-
roby husársky kúsok. V trende kvality, výbornej 
chuti, bezpečnosti chcú pokračovať aj naďalej.

Symbióza BPS a skleníka
Z technického a technologického hľadiska 

zaujme skleník v Kameničanoch už svojou výš-
kou stĺpov 6,5 m. Potvrdzuje sa trend skleníkov 
s vyššou výškou, kde sa lepšie udržuje vnútor-
ná klíma. V tomto ohľade je najvyšším na Slo-
vensku. Sklo použité v skleníku má podobné 
difúzne vlastnosti ako to vo fotovoltaických 
článkoch. Navyše kým normálne sklo prepustí 
maximálne 90 %, toto difúzne až 96 % svetla. 
A existuje priama úmera – čím viac svetla, tým 
viac rajčín. 

V Kameničanoch 70 % energie na prevádz-
ku, vykurovanie a svietenie tvorí odpadné tep-
lo a elektrinu z BPS. Na vykurovanie využívajú 
aj nízkopotenciálne teplo z chladenia turbo-
dúchadla a z kondenzácie spalín. Na výstupe 
má 45°C. Teplota asi 90°C z chladenia motora 

a spalín sa uplatňuje nielen na primárne vyku-
rovanie, ale aj pri dezinfekcii závlahovej vody. 
V prípade extrémnych zím a výpadkov dodávok 
dokurujú zemným plynom. Mimochodom, spa-
linami z neho zvyšujú obsah CO2 v skleníku až 
na 1 000 ppm pre zvýšenie fotosyntézy. 

Bez svietenia to nejde
Fotosyntéza a produkcia rajčín závisí aj od 

svetla. V našich zemepisných podmienkach sa 
preto rastlinám zo zimnou produkciou prisvet-
luje. Používajú najmodernejšie sodíkové výboj-
ky, o nasadení LED technológie nateraz neu-
važujú s ohľadom na jej cenu. Pre zabránenie 
emisií svetla pri prisvecovaní sa používajú ne-
priehľadné zvinovacie plachty po celej ploche 
skleníka. Ide súčasne aj o energetickú clonu 
pre úsporu tepla. 

Pre zharmonizovanie klímy v horných 

a spodných etážach skleníka v Kameničanoch 
používajú tzv. vertikálne ventilátory. Teplej-
ší vzduch zhora smerujú do prízemnej vrstvy. 
Z ekonomických a ekologických dôvodov zhro-
mažďujú dažďovú vodu v lagúne a používajú na 
zavlažovanie, ako inak, kvapkovou závlahou. 
Asi 30 % závlahy prechádzajúcej cez kokosový 
substrát rastliny nevyužijú a spätne sa po dez-
infekcii recykluje. 

Farma Kameničany sa primárne zameria-
va na kvalitu – v prípade rajčín na chuť. Vo 
veľkých obchodných reťazcoch na Slovensku, 
s ktorými majú korektné vzťahy, sa dlhodobo 
plánujú presadzovať výhradne pod vlastnou 
značkou celoročnými stabilnými dodávkami. 
Držme im palce, lebo si všetci zaslúžime kvalit-
né potraviny.

Marián Kukučka
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve®

Dodatočný zdroj tepla – plynový kotol s extrémne 
nízkymi emisiami. Vyprodukovaný oxid uhličitý 
sa pre zvýšenie fotosyntézy vháňa cez plastovú 
rúru do skleníkov.

Nízkopotenciálne teplo prúdi cez hadice nad sub-
strátom, primárne teplo koľajnicami pre obsluž-
né vozíky. Elektronickým zariadením sa registru-
jú pracovníci a vykonávaná práca pre evidenciu 
a spätnú kontrolu. Na snímke porast ešte nero-
diacich rajčín. Rastliny sa obmieňajú raz za rok.

Rodiaci porast. Na podlahe sa nachádzajú 
uschnuté nehnijúce zvyšky rastlín pre vývoj priro-
dzených predátorov - rajčiny sa pestujú bez che-
mických postrekov. Na opeľovanie slúžia čmelia-
ky. Úle majú vytvorené z papierových škatúľ.

V 7 m vysokom skleníku sa lepšie udržuje stabilná klíma. Sklo prepustí až 96 % svetla.


