


1957 – vznik PD Bošáca

prvá schôdza JRD Bošáca

sústreďovanie dobytka na 
prvom  dvore



Ako vznikalo PD Bošáca

1957 - založenie JRD Bošáca
1961 - do družstva vstupuje JRD Haluzice
1975  - do družstva vstupuje JRD Zem. Podhradie
1977  - do družstva vstupuje JRD Dolné Sŕnie
1977  - družstvo sa premenováva na JRD – SNP so sídlom 

v Bošáci. Obhospodaruje 2300 ha pôdy. 



Budovanie
hospodárskeho dvora

Z histórie...



pestovanie maku

zber chmeľu pestovanie cukrovej repy

Z histórie...

Práca a život na poli 



Chov sliepok

Mlatba pšenice

Z histórie...

Dožinková slávnosť



1991 – odtrhnutie Dolného Sŕnia, družstvo 
pokračuje ďalej pod názvom PD Bošáca.  
Obhospodaruje  1500 ha pôdy.



Pasenie jalovíc

Senážovanie
Mlatba



2010 – predseda PD – Ing. Vladimír Králik
počet zamestnancov  35
mesačné tržby 45 tis. €



2010 – 2012
stabilizácia podniku 
začiatok čerpania fin. prostriedkov z fondov EÚ



Chov ošípaných v uzavretom obrate  stáda
-prasnice 126 ks
-za rok vychová PD 2600 ks ošípaných



Výkrm býkov 
a teliatka na mliečnej farme

počet
výkrmových býkov 320 ks



2012
Rekonštrukcia bitúnka



2013 
Rekonštrukcia 4-radového kravína



2014
Strojové zabezpečenie rastlinnej výroby



2015
Rekonštrukcia farmy dojníc
počet dojníc 328 ks



2015
Nákup strojov a zariadení



2016
Rozšírenie produkcie a výroby na bitúnku



2016
Otvorenie Domácej predajne PD Bošáca



2016
Výroba mäsových výrobkov



2016
Výroba mäsových výrobkov



2016
hliváreň PD Bošáca



2017
Chov nosníc, 650 ks
plemeno Lohmann brown
Produkcia  vajec



2018



2018
Predajňa PD Bošáca v Novom Meste n/V



2018
počet zamestnancov 87
mesačná tržba na podnik  250 tis. € 



2019
- výstavba ubytovacieho zariadenia
- rekonštrukcia OMD na farme v Zem. Podhradí
- rekonštrukcia jalovárne na farme ošípaných 



2020
-pozberová linka, sušička a čistička obilia 



PD Bošáca - regionálne produkty z Bošáckej doliny
- bravčové a hovädzie mäso vysokej kvality
- široký sortiment mäsových výrobkov
- čerstvé mlieko
- hliva ustricová
- čerstvé vajcia
- predaj osív



Ďakujem za pozornosť.
Ing. Vladimír Králik – predseda PD Bošáca




