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Köszöntő

Kedves Olvasó!

A

z utóbbi hetekben a koronavírus folyamatos jelenléte határozta meg életünket. Mi az agráriumban,
szerencsére jelentősebb visszaesések nélkül jutottunk túl ezen, legalábbis azokban a térségekben,
ahol aktívak vagyunk. A mezőgazdaságról alkotott társadalmi kép rövid ideje kissé megváltozott. Az emberek megértik, hogy a mezőgazdaság szükséges a megfelelő kínálat
garantálásához. Jó minőségű, egészséges és megfizethető
táplálékra van szükségünk. Ezt modern gazdák állítják elő.
Nekünk, mezőgazdászoknak, esélyünk adódott javítani a
rólunk alkotott képen. Javaslom, dolgozzunk ezen együtt.
Mivel most nem utazhatunk külföldre a határzárak miatt,
a terraHORSCH juttatja el Önt a legkülönbözőbb országokba, kényelmesen, az asztalát nem elhagyva. Jöjjön velünk
Lengyelországba, Franciaországba, Ausztriába, Lettországba,
Kazahsztánba, Brazíliába, Ausztráliába és Kanadába. Érdekes
gazdaságokat és cégeket mutatunk be, továbbá új kutatások
és metódusok eredményeiről is szó lesz.
Amit a HORSCH legjobban hiányol, az a közvetlen kapcsolat a
vásárlóinkkal. Normál esetben tavasszal és kora nyáron tartjuk
gyakorlati terepnapjainkat, sok látogatót fogadunk telephelyeinken, és vásárlóinkkal intenzív kapcsolatot tartunk. Hogy
ez megmaradjon, szükséges az agrárium jövőjéről és arról
gondolkodnunk, hogy miként vezetjük be a leginnovatívabb
technológiákat. A legfrissebb koronavírus-hírek alapján ismét
meg lehet rendezni egyes eseményeket, legalábbis bizonyos
korlátok között. Szívélyesen meghívom Önt hozzánk Landauba, Sitzenhofba vagy akár Knežmostba! Lépjen kapcsolatba
velünk e-mailben: visitors@horsch.com
Olvassa élvezettel a terraHORSCH legfrissebb számát. Bőséges
betakarítást kívánok! De elsősorban remélem, hogy hamarosan ismét személyesen találkozhatunk!
Üdvözlettel:

Cornelia Horsch
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Több lehetőség
A HORSCH teljesen átdolgozta Joker RT tárcsáját. 2019 őszétől 5 és 6 méter
munkaszélességben kapható. A Joker 8 RT-vel hamarosan lesz 8 méter
munkaszélességű változat is.

A

Joker tárcsacsalád a siker egyik garanciája a
HORSCH-nál, és a világ minden táján nagyon népszerű.
A Joker RT sorozat új külsővel mutatkozik be, s kapott néhány frissítést.
Különösen figyelemre méltó, hogy az
új Joker RT teljesen az ügyfél igényei
szerint konfigurálható. Például választhat egyes és dupla hengersorok között,
elülső támasztókerekek nélkül is vontathatja, egyes hengerrel kombinálva,
illetve a késhengert vagy a Crossbar
simítót használva. A HORSCH a hengerváltozatokkal is többféle lehetőséget
kínál.
A Joker RT generáció egyik legfőbb újítása a módosított
munkaszélesség. A tényleges munkaszélesség nagyobb, mint
az említettek. A Joker 5 RT effektív munkaszélessége most
5,15 méter. Ugyanez vonatkozik a 6 RT-re is: az új generáció
bevezetése óta 6,15 méter effektív munkaszélességgel készül.
Ezenfelül egyszerűsítették és optimalizálták a tárcsalapok
helyzetét. A korábbi modellekhez hasonlóan oldalkorlátozó
tárcsával is felszerelhető. Az optimalizált oldalkorlátozó tárcsa tökéletesen csatlakozik a szomszédos sávhoz. Ezenkívül
megakadályozza a földdarabok átjutását a szomszédos táblára
vagy a földútra. Az oldalkorlátozó tárcsa optimális tájolásával
egyenletes szegélyeket lehet készíteni.
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ROBUSZTUS CSAPÁGYRENDSZER
Az új Joker RT másik fénypontja a csapágyrendszer, amely
a HORSCH saját tervezése és fejlesztése, és már világszerte bevált. Megfelel a HORSCH magas követelményeinek a
csapágyrendszerekkel szemben. A fejlesztés középpontjában
a robosztusság és a nagy teherbírás állt. Szennyeződéstől a
házon belül kifejlesztett ötszörös kazettás tömítés védi. Bőségesen méretezett kettős kúpgörgős csapágyaink ezentúl is a
legrobusztusabbak lesznek a piacon. A HORSCH továbbra is
törekszik a HubUnits fejlesztésére, és súlyt fektet a termékek
önálló fejlesztésére, gyártására. Optimalizálták a tárcsalapokat
is. Az új tárcsalap-tartóval még kisebb munkamélységnél is
tökéletesen át lehet vágni a teljes felületet. Az alapváltozatba

Aktuális
52 centiméter átmérőjű tárcsalapokat építenek. Alternatívája
az új CoverCrush Disc: átgondolt hullámforma lehetővé teszi
a talaj felületének finom morzsolódását, illetve a köztesnövények pontos és precíz bedolgozását.

ELÜLSŐ TALAJ-ELŐKÉSZÍTŐ SOROK
Mellső talaj-előkészítőként magágykészítéshez a Crossbart,
vagy a hidraulikusan állítható késhengert kínálja a HORSCH.
A késhenger a teljes munkaszélességen dolgozik, átmérője
300 miliméter, hengerenként hat késsel. Zárt rotorjával nagyon
robosztus a késhenger. Ez magas szintű stabilitást biztosít. A
kis átmérő nagy fordulatszámot és fokozott aprítási hatást
eredményez. Ezáltal bedolgozza s aprítja a repce-, a napraforgó-, a silókukorica-tarlót és a köztesnövényeket. A késhenger
hidraulikusan 140 barig van előfeszítve és gáznyomással csillapított. A robosztus késhengersor szükség szerint be- vagy
kifelé fordítható. Befordítva a késhenger szabad magassága
legfeljebb 40 centi. A késhenger alternatívájaként a Crossbar
is rendelkezésre áll. Rugós fogai hosszirányban állnak. Ez különösen magágykészítésnél előnyös. A simító be- és kihajtása,
illetve előfeszítése hidraulikus. A Joker 5 RT és 6 RT felszerelhető egy vagy két első támasztókerékkel is. Könnyű talajon
kettős támasztókerekek ajánlottak a gép terhelhetőségének
növelésére.
Közelebbről megtekintve a gépet, feltűnik, hogy a futómű
a gép mögött van. Eddig csak a Joker RT Classicé volt ilyen. Ezt
a döntést tudatosan hozták, hogy optimális magágy-előkészítő
gépet kínálhassanak az ügyfélnek. A tárcsák és a hengersorok

a futómű-munkahenger 1–2 centivel elmozdult a szállítási
helyzet felé, és úszó helyzetbe került a vezérlőegység, nyomásmentesül a nitrogéntartály. Ez tompítja az alváz ugrásait,
amelyeket átadhatna az erőgépnek. A tengely így hidraulikusan rugózik a nitrogéntartállyal. A dupla hengersor ingás
felfüggesztésű, és kiegyenlíti a talaj hepehupáit. Ezenkívül a
lengő kettős tömörítő mindig alkalmazkodik a munkamélységhez és biztosítja az egyenletes talajnyomást.
Az új Joker RT-vel, a talajt kímélve, a tábla szélén a hengersorok teljes szélességében lehet fordulni.
Köztesnövények vetésére a Joker RT továbbra is elérhető
a bevált MiniDrill készülékkel. A köztesnövények termesztése
egyre fontosabbá válik. E követelmények teljesítésére egyszerű lehetőséget kínál a gazdának a MiniDrill. Használható
vetőmagkeverékek és egyéb vetőmagfajták kijuttatására,
hektáronként 2 és 150 kilogramm között. A rendszer teljesen
ISOBUS-kompatibilis, és a HORSCH Pronto adagolórendszeren
alapul.

NAGY PIACI LEHETŐSÉG 8 MÉTER
MUNKASZÉLESSÉGBEN
Az új öt és hat méteres munkaszélességű Joker RT rövidtárcsa-sorozat piaci bevezetése mellett, ügyfelei igényeit szem
előtt tartva, a HORSCH dolgozik egy kiegészítő, 8 méteres
változaton is. A Joker 8 RT mélységállítása más elven működik,
mint az 5 és 6 RT-é. Munkaszélessége meghaladja a 8,15 métert, és szállításkor, hidraulikusan elfordított tárcsatengelyekkel, belefér a 3 × 4 méteres keretekbe. Művelési és vonulási
állás között a fülkéből lehet váltani. További frissítések, mint

01 Meggyőző és egyenletes a
Joker RT munkaminősége
02 Példa a Joker RT különböző
felszerelési változataira (balról
jobbra): Joker 8 RT dupla RingFlex hengerrel, simítóval és dupla
támasztókerekekkel. A Joker 6 RT
(hidraulikusan állítható) és 5 RT
(mechanikusan állítható) dupla
RollPack tömörítővel, késhengerrel és szimpla támasztókerekekkel van felszerelve.

02

03 A Joker RT dupla RingFlexszel. Sok más hengerváltozat is
elérhető.

közötti kisebb távolság javítja a talajmorzsolást és optimalizálja
a talaj áramlását.

KÜLÖNBÖZŐ HENGERVÁLTOZATOK
Az új Joker RT-hez számos különféle hengerváltozat érhető
el. A két duplahengeres variáns mellett választható a Doppel
RingFlex henger, a Doppel RollPack henger vagy a szimpla
hengeres RollFlex Packer, RingFlex Packer, SteelDisc Packer és
a csőpálcás henger.
Talajon a pattogás elkerülésére az új Joker RT is fel van szerelve a bevált és szabadalmazott HORSCH SoftRide rendszerrel.
Ez biztosítja a teljesen nyugodt futást a terepen. Miközben
munkahelyzetbe hozzák a gépet, a futómű behúzódik. Amikor

03

a flexibilis konfigurációs lehetőségek, a lengő duplahenger,
a nagy hengerválaszték és a tökéletesített tárcsatartó megegyeznek az 5, valamint 6 RT változataival.
A Joker 8 RT-t a HORSCH húsz darabos előszériával indítja
2020-ban, és 2020 őszétől tervezi a sorozatgyártást. Nagyon
nagy a Joker 8 RT piaci potenciálja. 
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ÚJ MAESTRO TÍPUSOK
BIZONYÍTANAK
A GYAKORLATBAN
A szemenkénti vetésben a HORSCH évek óta sikeresen aktív a piacon a
Maestróval. A különféle típusok darabszáma már eléri a lenyűgöző ötvenezret.
Ám a HORSCH továbbra is innovatív marad, hogy világszerte megfeleljen a
különféle követelményeknek.

A

korábbi gépeket kiegészítve az év eleje óta kaphatók az új Maestro CV, DV és RV, valamint a CX és
RX terméksorozatok. A 2021-es tavaszi vetésre az
összes Maestro sorozatot átállították az új AirVac
és AirSpeed adagolórendszerre.
A terraHORSCH előző kiadásában (2019/3) beszámolunk
az új Maestro termékcsalád újdonságairól és az adagolókról.
A 2020-as kukoricavetés befejeződött, a termés kikelt és kezünkben vannak a termelők első jelentései e gépek gyakorlati
használatáról. Természetesen érdekes volt látni, hogyan bizonyított a két új adagolórendszer, az AirVac és az AirSpeed.
A hangsúly elsősorban az AirSpeed adagolóra került, mivel
idénre ütemezték be a sorozatgyártás indítását. A vetésre
visszatekintve elmondható, hogy mindkét adagolórendszer
nagyon jó munkát végzett, elégedettek az ügyfelek.
A CX és RX sorozatok AirSpeed adagolóval

vannak felszerelve. A magleválasztás túlnyomásos rendszerű. A szántóföldön
megbízhatóan és zökkenőmentesen működött, méltónak
bizonyult a nevére. A szükséges beállításokat nagyon kön�-
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nyű elvégezni. Többféle magtípus és méret vethető egyetlen
adagolótárcsával, az adagoló jelentős változtatása nélkül. A
répa- és a kukoricavetés nagyon jól és egyenletesen nőtt. A
növények hosszirányú eloszlása, amelyet a variációs együttható
határoz meg, a meglátogatott állományokban átlagosan 7–15
százalék. A vetési sebesség 12-15 km/óra volt. Jó magágy-viszonyok között nagy lehelyezési pontosságot értek el kukorica
vetésekor is, 18 km/óra körüli sebességgel. A nyomott levegős
rendszerektől megszokottan a gyakorlat azt is kimutatta, hogy
kisebb sebességeknél csökkent a maglehelyezés pontossága.
Ez egyértelműen jelzi, hogy a sebesség és a gyorsaság szempontjából tervezték az AirSpeed adagolót.

Az új AirVac vákuumos adagoló első sorozatának szezonja
több száz működő géppel zárult. Ez is alátámasztja, hogy a gép
megfelel a gazdálkodók magas követelményeinek a modern
adagolórendszerekkel szemben. A pontos lehelyezési eredményekhez nagyon keveset kell állítani. A cukorrépa és a kukorica
kezdeti terepi kiértékelése itt is nagyon jó hosszanti eloszlást
mutatott, 10 és 20 százalék közötti variációs együtthatóval

Aktuális

01 A Maestro SX különféle
verziókban lesz elérhető
a következő szezonra
02 AirSpeed adagolóval
15 km/óra munkasebesség is
lehetséges
03 Az AirSpeed adagoló
a precíz vetés garanciája.

02

mind keskeny, 45 és 50 centiméteres sorközökkel, mind a
szélesekkel, 70–80 centi között. Az általános, súlyos aszály
ellenére egyenletesen növekedtek az állományok. Ez is bizonyítja a szemenkénti vetés és az AirVac adagoló optimális
működését.
Franciaországban idén sok hárompont-függesztésű
Maestro RV-t használtak, közülük néhányat HORSCH Focusszal
kombinálva, kukorica vetésére, StripTill technológiával. Ez a
gépkombináció ideális a kukorica közvetlen vetésére, például
zöld silónövény betakarítása után. A Focus kapasora és a
HORSCH ULD sávszerűen, intenzíven lazítja és keveri a talajt,
anélkül, hogy jobbra és balra erősen megmunkálná, felszaggatná. A kapák felhozzák a földet, úgyhogy nedves talajszintbe
kerül a kukoricamag. A sorok közötti talaj kezeletlen és bezárt
marad. Innen alig párolog el nedvesség, a megtakarított vizet
később felszívhatják a növények. A Maestro RV nagy csoroszlyanyomásának és a Focusszal kombinálásának köszönhetően
nagyon nehéz körülmények között is pontosan lehet lehelyezni
és beágyazni a vetőmagot.
A CV/CX és az RV/RX modellek mellett az orosz és ukrán
piacon Maestro DV is dolgozik. A Maestro DV nyolcsoros
vetőkocsis gép, központi magtartállyal és 2800 liternyi mű
trágyával. A Maestro DV mindig AirVac adagolójú. A CV-hez
képest az orosz és ukrán körülményekhez igazították: egyszerűbb felépítésű, és kevesebbet követel a traktortól. Sokféle
felszerelési lehetőségével a DV tökéletesen illeszthető a cég
jellegzetességeihez. Ellátható például AutoForce automatikus
csoroszlyanyomás-szabályozó rendszerrel, műtrágyaáram-ellenőrzéssel vagy WorkLight Pro világítással. A Maestro DV
kapható dupla tartályrendszerrel is. A beépített négypontos gyorscsatlakozónak köszönhetően a nyolcsoros Maestro
vetősín levehető és gabona csoroszlyasínre cserélhető. Az
NT csoroszlyasín a Pronto NT koncepcióján alapul, hullámos
csoroszlyatárcsákkal és TurboDisc vetőcsoroszlyákkal. A gyors

03

csatlakozóhoz RollFlex TurboDisc csoroszlya is rendelkezésre
áll. Ez jelentősen megnöveli a vetőkocsi felhasználási körét.
Nyáron és ősszel repce és gabona vethető egyetlen géppel. A
vetőkocsi ezért felhasználható minden olyan vetési munkára,
amely előfordul egy gazdaságban.
A Maestro SW sorozatot is lecserélik a 2021-es szezonra,
új adagolókat kap, típusneve SV és SX lesz. A HORSCH két
különféle vetőkocsit kínál: 18 méteres nagy munkaszélességhez a jól ismert 7000 liter műtrágya-mennyiségűt, 2000 literes
központi vetőmagtartállyal. 9 és 12 méteres munkaszélességhez új kocsit fejlesztettek ki, kisebb műtrágya- és vetőmagmennyiséggel.
A HORSCH Maestro fejlesztéseinek köszönhetően 2020
nagyon sikeres év lett. A Kutatási és Fejlesztési Osztály gőzerővel folytatja a munkát, hogy mindent előkészítsen a
2021-es vetési időszakra, és továbbfejlessze a meglévő komponenseket. Az új géptípusokkal a HORSCH évről évre bővíti
a szemenkénti vetőgépeinek kínálatát.
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Aktuális

Ötletek a
mezőgazdaság
jövőjéhez
A “BODENSCHMIEDE” (szerk. “Talajkovács”) pályázattal a HORSCH, a Farm &
Food 4.0-val és a Weihenstaphan-Triesdorfi Főiskolával együtt ötleteket keres,
amelyek hozzájárulhatnak a holnap mezőgazdaságának kialakításához.

A

z éghajlatváltozás hatása egyre nő a mezőgazdasági hozamokra. A gazdáknak mind
kevesebb növényvédőszer áll
rendelkezésére. Ezenfelül a vetésforgó-problémák miatt továbbra is stagnálnak a hozamok. A mezőgazdaságról
folytatott vitában túl sok a “vagy-vagy”.
Az új gazdálkodási módnak nem csupán ökológiainak kell lennie. A jövőben
sok területet újra kell gondolni: új művelési rendszerekre, segédanyagokra,
növényekre és vetésforgóra, marketing
csatornákra, valamint értékesítési lehetőségekre és üzleti modellekre van
szükségünk. A “Talajkovács”programmal
( Bodenschmiede ) a HORSCH meg akarja
változtatni a mezőgazdaságot, és összehozni az ökológiai és a hagyományos
mezőgazdaság legjobb lehetőségeit.
Az eredeti terv az volt, hogy a döntőt
a HORSCH központjában, Schwandorfban tartják. A koronavírus helyzet miatt
először rendeztek innovatív online eseményt, a győztest élő szavazással választotta ki háromszáz néző. A zsűri tagjai:
Stefanie Bröring (a mezőgazdálkodás
technológiai és innovációs menedzsment
professzora, Rheinische FriedrichWilhelms-Universität Bonn), Julia
Harnal (a BASF SE fenntarthatósági
és kormányzati kapcsolatok globális

egységének vezetője), Benedikt Bösel (a
Gut & Bösel alapítója és ügyvezető igazgatója), Rolf Sommer (a WWF Németország mezőgazdasági és földhasználat-változási vezetője) és Michael Horsch.
A győztesen kívül további hat projekt jutott a döntőbe, több, mint hatvan
pályaműből.
– A Farmalyzer a mezőgazdasági termelők internetes platformja, amely
műholdakról, gépekről és talajérzékelőkről származó adatokat konvertál
közvetlenül felhasználható információvá. Lehetővé teszi a mezőgazdasági
termelési egységek pontos összehangolását.
– A FarmInsect megoldást kínál a gazdáknak a regionális szerves maradványok felhasználására, rovarlárvák előállításához. Az importált szója- vagy
halliszt helyett ezt haszonállatok fehérjetakarmányaként lehet használni.
– A HAIP drónrepüléssel detektálja a növényi stressz tüneteit, még mielőtt az
emberi szemnek láthatók lennének.
– A Fieldeye GmbH termékkoncepció
integrálja a mezőgazdasági termelés

A berlini Farm & Food 4.0 a mezőgazdasági- és élelmiszeripar nemzetközi innovációs és digitalizációs kongresszusa. Releváns jövőbeli témákat gondolnak át gazdákkal, induló vállalkozásokkal, a tudománnyal, a mezőgazdasággal és az élelmiszeriparral együtt. Iránymutató eseményként, minden év
elején, a Farm & Food 2016 óta az egyetlen innovációs platform, ahol szakértőkkel és újítókkal együtt mindenki meg tudja beszélni az élelmiszer-előállítás jövőjét. A Farm & Food 4.0-ban mindenki azért találkozik, hogy együtt
dolgozzanak a holnap megoldásain. Ez teszi olyan erőssé az egyedülálló hálózatot. Itt továbbgondolkodnak, “látnak a pályán”, és bátorító megoldásokat találnak, az ökológiai és gazdasági szempontból fenntartható növekedés érdekében.
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költségeit az értékláncba. Cél, hogy az
előállított nyersanyag ára szerződéssel
szabályozott kapcsolatban legyen a
végtermék árával – ez a levendulaolaj
előállításánál már így történik.
– A kaszálási-elválasztó technológia a
fő és a másodlagos betakarítási termékeket választja el a cséplés előtt.
– A nagynyomású gyomirtó soros kultúrákban, erős vízsugárral szelektíven
irtja a gyomot, közvetlenül a sorban,
ahol kapa nem használható.

A nyertes projekt
A “Relay Intercropping” egy termesztési módszer, melyben a nyárra szánt
növényt a téli növényzet alá vetik. Cél
a gabonafélék és a szója – vagy más
növények – vegyes termesztésében
rejlő gazdasági és ökológiai potenciál kiaknázása. A “Bodenschmiede” internetes rendezvény résztvevőinek 48
százaléka választotta a felső-ausztriai
Wels-Ipartudományi Egyetem hallgatóinak koncepcióját.

Gyakorlatból véve

Nyitva az új ötletekre
A mezőgazdaság hatalmas változások előtt áll – nemcsak a politika, hanem
a társadalom növekvő nyomása miatt is. Eddig beválni látszó földművelési
módszerek kérdőjeleződnek meg, és sok mezőgazdász kísérletezik a
technológiákkal. Marco Horsch ezek egyike.

M

arco Horsch a családi gazdaságot vette át Sitzenhofban. Továbbá, Joachim Suttorral vezeti
szintén sitzenhofi Bintec cégét, amely terménytárolásra kínál professzionális megoldásokat.
Marco Horsch és egy alkalmazottja 300 hektárt művel, ebből
80-at bérmunkában, másoknak. Az egész területen ötrészes
vetésforgót alkalmaznak. Az egyes földterületeket művelési
blokkokba szedték.
“Karcsú a gépparkunk. Egyedül a traktorjaink sajátok”,
magyarázza Marco Horsch. Vető, arató és szántó gépeiket a
helyi szövetkezettel osztják meg. Számára rendkívül fontos a
regionális, helyi gazdálkodás, ezért is szövetkezeti tag.
“A kölcsönös figyelem elengedhetetlen a szövetkezetünkben. És nálunk remekül működik, mint aratási szövetkezetünk
mutatja. Betakarításkor mindegyik tag tisztában van azzal,
hogy néha háttérbe kell, hogy szorítsa a saját érdekeit. Mindannyian együttműködve úgy igyekszünk intézni a dolgainkat,
hogy mindenkinek gyors és sikeres legyen a betakarítás. De
ezáltal lehet, hogy várnod kell egy-két napot, míg rád kerül a
sor”. A szövetkezet tagjai együttesen 500 hektár gabonát és
repcét takarítanak be egy kombájnnal. A saját földjein Marco
Horsch szándékosan kisebb traktorokat használ, hogy kevésbé tömörítse, ezáltal óvja a talajt. A szövetkezet más tagjai
részben eltérnek ettől.
Marco Horsch önjáró permetezője már több, mint harminc
éves. A PT 150-es volt az első önjáró permetező, amelyet még
1989-ben épített a HORSCH. Munkaszélessége 24 méter, az
évek alatt többször felújították a gépet.

A CSALÁDI HAGYOMÁNYOK MENTÉN

Marco Horsch különösen sok
figyelmet szentel a talajnak és
a humusztartalom növelésének.

Marco Horsch gyermekkorában megélte a HORSCH Maschinen
GmbH kezdeti éveit, és erősen befolyásolta gondolkodásmódját családja hozzáállása a talajműveléshez. A minimálisan szántó földművelés fénykorában nőtt fel, és gyorsan rájött, hogy
Schwandorf környékén elérte határait a módszer. A mai napig
nagy figyelmet fordít a talajminőség javítására és új technológiák tesztelésére. “Nekem nem számít, hogy mit mondanak
a tankönyvek. Új dolgokat igyekszem kipróbálni és a saját
tapasztalataimra szeretek építeni. Szeretném élvezni a munkámat, akkor is, ha előre tudom, hogy egy kísérletem dugába
fog dőlni. Mégis tisztában vagyok azzal, hogy meg kell élnem
gazdaságom jövedelméből”, mondja Marco H
 orsch. Jelenleg
kapóra jön a szokatlan vetésforgó, ezáltal képes nyereséget
termelni. Az ötrészes forgónak, melynek sorrendje gabona,
repce, gabona, kukorica, majd tavaszi virágzó vagy hüvelyes
növény, másik előnye a kisebb gyomosodási nyomás. Régeb-
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Gyakorlatból véve
ben forgója csupán repcéből és búzából állt. Így hatalmas
munkát jelentett, és rengeteg idegeskedéssel járt a vetés és a
betakarítás. Az ötrészes vetésforgó jelentősen megkönnyíti a
munkáját. Nem kell egyszerre törődni a vetéssel, aratással és
gondozással, így a munkaórákat is jobban be lehet osztani.
“Sokat kísérletezek köztes kultúrákkal. Például nem az
egész táblán termesztem őket egyszerre, csak az egyik felén.
Célom, hogy pontosan meg tudjam mérni hatását a következő
növényre”, meséli. Direkt nem foglalkozik például repcsénnyel,
hogy elkerülje összeférhetetlenségét a repcével. A repce még
mindig a legfontosabb növény a rotációban. Pár éve szóját is
termel, hogy forgóját színesítse. Ezzel erősíti a regionális földművelést is. Eddig elégedett eredményeivel: “A hozam 3,5 és
4,5 tonna között mozog. Betakarítás után a szóját sajtoljuk,
az olajat pedig helyben értékesítjük”.
Bár Marco Horschnak nem célja a biogazdálkodás, szeret
bio-módszerekkel kísérletezni. Főleg mikor a talaj termőképességének javításáról van szó. Minél többet foglalkozik
e témával, annál jobban látja, hogy miért érte el határait a
szántás nélküli földművelés a 80-as években, Schwandorf
környékén. “Abban az időben nagyon rövid forgót használtunk, elpazaroltuk a szántás mellőzésének minden előnyét. Ma
már látom, hogy elengedhetetlen a talaj mély lazítása. Másik
hiba volt a föld feketén tartása. Nemcsak a köztes kultúrák
fontosak a humuszképzéshez, hanem a gyökérváladékok
is. Azokban az Időszakokban, amikor a talaj takaró nélkül
maradna, fontos, bevetni valamilyen köztes kultúrával, hogy
segítsük a humuszréteg felépítését. Ha tudtuk volna ezeket a
80-as években, biztosan sikeresebben tudtunk volna szántás
nélkül földet művelni”. Ennek ellenére Marco Horsch bevallotta, van még bőven tennivalója, földjei humusztartalmának
növelése érdekében. Igyekszik kitalálni, miként növelhetné úgy
a talaj szervesanyag-tartalmát, hogy közben nyereségesebbé
tegye gazdaságát.

01

a kenderszár beforgatásához. Sajnos nem lett tökéletes az
eredmény, mivel az erős kenderszár miatt egyenetlen maradt
a tábla talaja. Permetezéskor és trágyázáskor ez igen kellemetlen a gépkezelőnek. Idén újra nekifut a kendertermesztésnek,
tanulva az előző évek hibáiból. A kender betakarítása után
szeretne egy tavaszi növényt vetni. Így a kenderszárnak több
ideje lesz elszáradni, könnyebb lesz a talajba forgatni. Továbbá
finomított a kombájn beállításain, hogy jobban boldoguljon
az ipari kenderrel. Gazdasági szempontból a kender már
tavaly is hasznos volt. Gyomosodással nem kellett számolni,
növényvédelemre és trágyázásra sem volt szükség. Így igazán
jó növénynek bizonyult az ipari kender. Mind a vetésforgóra,
mind az anyagiakra jó hatással van.

IPARI KENDER, MINT A VETÉSFORGÓ
KIEGÉSZÍTŐJE
Kukoricatábláin Marco Horsch alávetéssel szeretné segíteni a
humuszképződést. Nem ijed meg új dolgok kipróbálásától akkor sem, ha a változatosságot kell növelnie földjein. Ezért kezdett el ipari kenderrel is foglalkozni. “A HORSCH egyik fiatal
marketinges munkatársa keresett meg az ötletével. Munkája
mellett alapított egy helyi start-up céget, ahol kendermagból
állítanak elő különböző élelmiszereket. Megkérdezett, lenne-e
kedvem kendert termeszteni, és beszállítóként biztosítani
kendermagigénye egy részét. Mindig nyitott vagyok új ötletekre, és mivel egy helyi céggel volt szó együttműködésről,
gyorsan eldöntöttem, hogy segíteni szeretnék. Az első évben
tíz hektár ipari kendert termesztettem. Könnyedén beillett
a vetésforgómba, csupán néhány, előzőleg hüvelyes táblát
vetettem be kenderrel”. Egy tonna/hektár hozammal sikeres
volt az első év, ám nem volt egyszerűnek mondható. Nem
lehetett kombájnnal betakarítani, mert nem vágta el a kenderszárat, csak letaposta a táblát. Ez később hatalmas hibának
bizonyult, mivel jelentősen megnehezítette a szármaradvány
földbe forgatását, csak egy HORSCH Tiger MT-vel lehetett
elvégezni. Ez a kultivátor nehéz tárcsás boronából áll, kapák
lazítanak mélyen. Marco Horsch csak a tárcsákat használta
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Marco Horschról
Marco Horsch Philipp és Michael Horsch legfiatalabb testvére. Ő
vezeti a családi gazdaságot Sitzenhofban, Schwandorfban. Felesége kanadai, akivel két fiát neveli. Marco Horsch és családja másfél évet éltek Kanadában. Ott rukkolt elő cége, a Bintec,
megalapításának ötletével. Azóta ez a második nagy projektje a
családi farm mellett. Nagy jelentőséget tulajdonít a helyi gazdaságok és a helyi termelés erősítésének, és új ötletek kipróbálásának. Emellett új növények termesztése iránt is érdeklődik.

03

02

04

ALTERNATÍV NÖVÉNYVÉDELEM
Marco Horsch másik nagy célja a kémiai növényvédelmi
szerek minimalizálása. Főleg erjesztett anyagokkal szeretné
védeni a növényeit. “Ebben a témában gyakran konzultálok
más gazdákkal. Már sokaknak vannak bevett módszerei, de
sajnos ez az ágazat még mindig gyerekcipőben jár, nincsenek
tudományosan tesztelt alternatívák”. Marco Horsch szerint
ebben az ágazatban sok potenciál van, és át is alakíthatja
gondolkodásunkat a mezőgazdaságról. A jövőben a gazdálkodóknak muszáj lesz csökkenteniük a növényvédőszerek és
a műtrágyák használatát, és így kell majd állandó hozamot
fenntartaniuk. A humuszképződés megköti a CO2-t a talajban, így a gazdák nagyban hozzá tudnak járulni az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Marco Horsch hangsúlyozta,
hogy e célok eléréséhez a gazdálkodóknak nyitottabban kell
kommunikálniuk egymással. Be kell vallani, ha valaki elhibázott valamit, és a sikereket is közösen kell megélni. “Jelenleg
a mezőgazdaság egy rettentően izgalmas ágazat, mivel nagy
változások előtt áll. Még én is a tankönyvi módszerekkel
kezdtem, túl sokat hagyatkoztam tudományra és szakértők
véleményére. Jól működött, de közben elfelejtettem, hogy
hogyan hallgassak magamra. Ma már eljutottam arra a pontra, hogy megnézem, milyen alternatívái vannak a tankönyvi
növénytermesztésnek”, foglalta össze a vele készült interjút
Marco Horsch.
A terraHORSCH továbbra is nyomon követi Marco Horsch
gazdálkodását, és alternatív módszereinek sikerességét.

01 Marco Horsch egyetlen önjáró permetezője egy 1989-es
HORSCH PT 150, amelyet már többször felújított.
02 Az ipari kender fontos része Marco Horsch vetésforgójának.
A kendermagot egy helyi start-up vásárolja fel, így az ipari kender
termesztése tökéletesen beleillik Marco Horsch vetésforgójába.
03 A talaj javítása érdekében Marco Horsch sok mindent kipróbál:
tömlőrendszert telepített a Terranojára, hogy szántáskor fermentumokat
juttasson a földbe.
04 Marco Horsch a betakarító- és vetőgépeket, valamint a szántáshoz
használt eszközöket is egy helyi szövetkezettel osztja meg.
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Munkában a tripla tartályú
Avatar 18.25 SD, amely
három komponens egyidejű
kijuttatására képes.

TECHNOLÓGIA
KAZAHSZTÁNBAN
Bár nagyon szépen fejlődik a kazah mezőgazdasági szektor, egyre nagyobb a
különbség a tradicionális és az innovatív gazdaságok között. Kazahsztánban,
a mezőgazdák gondos kiszolgálásának köszönhetően, évek óta nagy sikereket
könyvelhet el a HORSCH. Ebben a munkában kulcsszerepet játszik erős
értékesítési partnerük, a CT Agro.

K

azahsztánban 22,5 millió hektár a termő földterület. Ebből 11,4 millió hektár búza, 2,8 árpa,
3 olajos növény (len, napraforgó, repce, mustár…),
218 ezer hektár hüvelyes, 252 ezer zab és kukorica,
és 102 ezer rizs. A maradék körülbelül 3,5 millió hektáron
zöldséget termesztenek, valamint kaszálók és legelők vannak.
Igen jelentős a lenmagtermelés, mivel jól eladható, és illik a vetésforgóba. A repce félmillió hektárra szorult vissza a hatalmas
kártevői nyomás miatt. Az időjárási viszonyoknak főleg tavaszi
növények felelnek meg, amelyeket nagyon szűk időablakban,
május elején-közepén vetnek, és augusztus-szeptemberben
aratnak. A vetés optimális időpontjának eltalálása különösen
fontos, mivel május eleje után a hőmérséklet sebesen növekszik, és a nagy szél gyorsan szárítja a földeket. Nehéz eltalálni,
mikor érdemes először kimenni a földekre, mikor biztosít még
megfelelő csírázást a talaj nedvességtartalma. Főleg május
10. és 25. között vetnek. Általában lenmag az első, majd a
búza követi. Minél később, annál mélyebbre kell vetni, hogy
biztosítva legyen a magok nedvességigénye. Ez azonban
negatívan befolyásolja a búza terméshozamát, mert rögtön
temérdek energiát fordít a növekedésre. Kazahsztánban a
búza hozama átlagosan csupán 2–3 tonna hektáronként.
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Itt válik nyilvánvalóvá a nagy különbség a tradicionális és a
nyugati technológiával dolgozó, innovatív gazdaságok között.
Míg az utóbbiak akár 6 tonna hozamot is képesek elérni jó
időjárási körülmények között, az előbbiek mindössze egy
tonnára képesek.
A kazah búza fő felvásárlói Irán, Afganisztán és Kína, míg
a lenmagot Németország és Belgium vásárolja nagy mennyiségben, kedvező ára miatt.

Gigantikus táblák
A kazah mezőgazdasági szektor gyors fejlődése nagyban
köszönhető annak, hogy nagy területek szabadultak fel,
hatalmas régi gazdaságok felszámolása után. Azóta a befektetők egyre jobban keresik a modern technológiákat,
amit nyugatról importálnak. A HORSCH főleg az északi és
keleti régióra összpontosít, mivel a déli, kisebb gazdaságok
főleg egyszerűbb, Kínából behozott gépekkel dolgoznak.
A központi kazah régiók főleg sivatagokból és hegyekből
állnak. Az átlagos HORSCH-vásárló északon körülbelül 40 ezer
hektár megművelhető földdel rendelkezik, egy 2000 hektáros
gazdaság ott kicsinek számít. Egyes nagy gazdaságok félmillió
hektárosak. A jó gabonaáraknak köszönhetően, ami búzá-

A világ minden tájáról

01

02

01 Kazahsztán térképe, azon megművelhető
földterületekkel, ahol jelen van a HORSCH.
A zöld pontok a HORSCH értékesítési partnerének, a CT Agro-nak a telephelyeit jelzik.
02 Egy Pronto 12 NT TurboDisc műtrágya-csoroszlyákkal és hullámos tárcsákkal, amelyek
nehéz körülmények között is precízen vetnek.

nál 2
 00 dollár/tonnát jelent, jelentős befektetések folytak a
kazah mezőgazdaságba. Nagy részét modern technológiák
importjára fordították, melyek aztán jelentősen megnövelték a
terméshozamot, így ez további befektetéseket eredményezett.
Mivel még sok gazdaság használ technológiákat a 60-as évekből, és alig fordítanak figyelmet növényvédelemre, valamint
a talaj termékenységének növelésére, rengeteg növekedési
lehetőség rejlik még a kazah mezőgazdaságban. Lendületesek
a változások a mezőgazdaság alapstruktúrájában.
Bár az utóbbi évek csapadékosak voltak, még mindig jellemző a nagy szárazság. Szinte minden táblát szántás nélkül,
a talaj termelőképességének egyidejű feljavításával művelnek
meg. Jó időjárási körülmények mellett ez garantálja az ország
jó terméshozamát. A HORSCH partnereinek 90 százaléka
választ ennek megfelelően vetőgépet, többek közt a Sprinter
15 NT-t. A gazdák beszámolói és igényi alapján a HORSCH
gyorsan a körülményekhez igazította ezt a gépet, 15 méter
szélesen már használható szilárd és folyékony anyagok kiszórásához is. A siker kulcsa ezáltal Kazahsztánban is az volt, hogy
a vásárlókat olyan gépekkel lássuk el, amelyek megfelelően
alkalmazkodnak a különböző talaj- és időjárási viszonyokhoz.
A terméshozam növeléséhez nagyban hozzájárul a trágya
precíz bejuttatása vetéskor. Az Avatar 18 SD három részből
álló vetőgép tökéletesen megfelel ezeknek az elvárásoknak.
Az új HORSCH szemenkénti vetéstechnológiája az
AirSpeed adagolórendszer legújabb generációjával biztosítani
fogja a kazahsztáni mezőgazdaság sikerét, ahol a rövid vetési

ablak és a hatalmas földterületek miatt elengedhetetlen a nagy
táblák gyors, szemenkénti bevetése.

Megbízható értékesítési partner
A növényvédelmi szektor is kezd nagy lendületbe jönni. A
Leeb 6.280 PT új generációja már most nagy sikereket ér el
Kazahsztánban, ahol már 1000 hektár/napos teljesítmén�nyel is dolgozik. Néhány gépet már 30 ezer hektáron fogtak
munkába idén.
A talajművelés nagyon ritka a kazah földeken, és csak
ott, ahol nyugati modellek alapján dolgoznak. Ebbe tartozik
a magágy előkészítése a Joker RT kompakt tárcsás boronával.
Tradicionális őszi talajművelést, valamint ugarok megművelését
a Tiger MT-vel, vagy a Tiger LT-vel végzik a mezőgazdászok, ha
egyáltalán tesznek ilyet. Noha Kazahsztánban kerülik a szántásos technológiákat, egyes táblákon, strukturális problémák
kijavítására néha szükséges lehet célzott és intenzív szántás.
A kitűnő együttműködés CT Agro-val hozzájárult a
H ORSCH sikeréhez. Az értékesítő telephelyei egész Kazahsztán területére kiterjednek (lásd a térképen) ahol főként
a CLAAS és HORSCH gépei kaphatók. A CT Agro-val már tíz
éve tart a kapcsolat, amely egy speciálisan a helyi viszonyokhoz beállított Sprinter 24 NT értékesítésével kezdődött. A
kazah mezőgazdasági modernizáció sikerében több tényező
játszott szerepet: a legkorszerűbb technológiáink, valamint
értékesítő partnerünk személyre szabott tanácsadása és
szolgáltatása.
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A világ minden tájáról

Segítség a
természettől
Írta Evaristo de Miranda

A világ nem sok helyén olyan fontosak a különböző jótékony organizmusok,
mint Brazíliában. Különféle baktériumok, gombák, egysejtűek, mikorrhizák,
atkák s rovarok százait és ezek feromonjait fedezik fel, és szaporítják naprólnapra, laboratóriumokban, biomérnöki és mezőgazdasági cégeknél. A cél a
termelékenység növelése, szimbiotikus nitrogén műtrágyákkal serkentve a talaj
biológiai aktivitását, valamint visszaszorítva a kártevőket és a betegségeket.

J

ótékony organizmusokat és különféle biológiai segédanyagokat a legkisebb gazdaságtól a legnagyobbakig alkalmaznak, az egyenlítőtől egészen Brazília mérsékeltebb zónáiig. Egyre többet értékesítenek ezekből
az anyagokból a világon. Mennyiségük mellett szaporodnak
felhasználási módjaik is. Ma már permetezők, drónok és repülőgépek épülnek csak mezőgazdasági célra. Nyüzsögnek
az újabbnál újabb start-upok és nemzetközi vállalatok ezen
a piacon.
A jog határozza meg ezen anyagok termelését, szállítását
és felhasználását. Az ágazat minden egyes részlete szoros
korlátozások és felügyelet alatt áll. Ezeket a 12.890/2013-as
törvény határozza meg.
E jótékony organizmusok és biológiai segédanyagok fő
felhasználási területei az alábbiak:

BIOLÓGIAI NITROGÉN MŰTRÁGYA
Brazíliában a nitrogén megkötésében, így a növények megfelelő tápellátásában, nagy szerepet játszanak különböző
rhizobium fajok. Hüvelyesek ültetésével szinte teljesen el lehet
kerülni a nitrogén műtrágyák használatát. Egy tonna szójabab
ugyanis 80 kilogramm nitrogént képes megkötni, a gyökerei
és nitrogénmegkötő baktérium kapcsolatainak köszönhetően.
Számos baktériumfajt használnak e feladat betöltésére,
körülbelül 35 millió hektár földön. 8,5 millió dollárt lehet
megspórolni éves szinten, a nitrogén műtrágyán, ha a magvakat ültetés előtt baktériummal kezelik (legalább 160 ezer
baktérium/mag). A biológiai nitrogénmegkötés teljesen rászabható az egyes növényfajokra. E technológiával elkerülhető
a műtrágyázással együtt járó sok probléma, mint az ivóvízbe
szivárgás, tavak eutrofizációja és a nagy dinitrogén-oxid kibocsátás.
Brazil kutatóintézetek és vállalatok hatékony baktériumfélékkel álltak elő, rhizobium, lassú rhizobium és azospirillum
brasilene fajokkal kísérletezve. E baktériumok megnövelik a
búza és kukorica rhizoszférájának nitrogénfelvevő képességét.
Továbbá fitohormonokat készítenek, amelyek serkentik a
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növekedést. Ez megnöveli a vízfelvételi területet így a felvett
tápanyagok mennyiségét is, szárazságtűrőbbé téve a növényeket. Vogel és társai (2015), Stets (2013), Roesch és társai
(2005) tesztjeikben megmutatták az azospirillum brasilene
pozitív hatásait a búza gyökérzetére és levélzetére. Biológiai
segédanyagokkal mindösszesen 15 milliárd dollárt lennének
képesek brazíliai gazdálkodók évente megspórolni.

STRUKTURÁLIS SEGÉDANYAGOK
A talaj biodiverzitásának és termékenységének növelése, és
a gyökérzet optimális fejlődéséhez megfelelő talajstruktúra
kialakítása nagyon fontos cél a szántásos és a forgatás nélküli
gazdálkodásoknak is. Ez a biotechnológia a probiotikumok

01

02

01 Evaristo de Miranda az ökológia doktora, és az Embrapa Territorial kutatóintézet igazgatója Campinas-ban (Brazília).
02 Baktériumokat és gombákat szaporító
bioreaktorok.
03 A parazitadarázs lárvája megeszi a
cukornád kártevőit.

03

működéséhez hasonlítható. A talaj biológiai változatosságát
hivatott növelni.
Ebben az esetben nem azt kell kitalálni, hogy milyen
műtrágyát vagy szerves anyagot használjunk, hanem, hogy
milyen mikrobiológai segédanyagot juttassunk az adott talajtípusba. Ez a technológia jól adaptálható helyi viszonyokhoz
és feltételekhez, valamint minden növény igényét külön ki
lehet elégíteni.
E mikrobiológiai trágyázás legnagyobb előnye a talaj
biológiai változatosságának (főként bakteriális) növelése.
Molekuláris elemzéssel kimutatható, hogy egy szépen lefolyó
erjedés végére 500 különböző baktériumcsoport állítható elő.
Ebbe olyan csoportok is beletartoznak, amelyek bakteriális gélt
(poliureinsavat) termesztenek. Ez az anyag összetapasztja a
talajrészecskéket, javítja a talaj struktúráját. Ahol ez a baktériumcsoport megtalálható, ott jobb a talaj víz- és oxigénmegtartó képessége, így javul a termőképesség is.
Továbbá, mikrobiológiai trágyázáskor a gyökérváladék
megnövekedett mennyisége erősíti a kapcsolatot a növény és
a talaj között. A fotoszintézissel előállított energia nagy része
(30%) a gyökérváladék termelésére és leadására fordul. Egy
szezon alatt a kukorica egymillió liter poliszacharidot termel

hektáronként (ez 10 tonna száraz szerves anyagnak felel meg).
A váladék táplálja a feljebb említett mikrobiótákat a gyökérzet
körül. Ez a növény előnyére válik, mivel olyan ásványokhoz jut
hozzá nagyobb mennyiségben, amelyek ellenállóbbá teszik
a betegségekkel szemben. Kutatások kimutatták, hogy olyan
területeken is hatásos, ahol fonálférgek okoznak hatalmas
károkat.

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM
Ez az általános kifejezés a mikro- és makrobiológiai szerek
használatára kártevők és betegségek ellen. A szereket gombák
és baktériumok termelésére specializálódott cégek állítják elő.
Csak Brazíliában több száz ilyen vállalat adja a növényvédelmi
szektor 25 százalékát.
A fejlesztések célja egyre specifikusabb és igényre szabhatóbb biológiai segédanyagok előállítása és termelése, amelyek
aztán egyre többféle módon, a környezetben lesznek felhasználhatók. Vállalatok mellett rengeteg állami kutatóintézet
is foglalkozik e technológia fejlesztésével. A helyi trópusi
klíma egész évben hatalmas keresletet teremt a különböző
biológiai növényvédő szerek iránt, így van is min dolgozniuk
a szakembereknek.
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A világ minden tájáról
A parazitadarázs szaporítása,
és lárvájának az előállítása
bonyolult és költséges
feladat.

Számos parazitaölő, patogén és kártevő elleni szert tesztelnek olyan programokban, amelyek egyes növények (szója,
kukorica, gyapot, kávé) védelmét szolgálják kis tesztkertekben
és gyümölcsösökben. A legtöbb szert a legnagyobb károkat
okozó fajok ellen készítik. Ezek közé tartoznak a hernyók, a
liszteske, epeféreg, gyökérlevelű kabóca, nádfúrók és fitofág
acaridok, ideértve a talajban terjedő kártevőket is.
A leggyakrabban használt növényvédő szerek a rovarirtók,
gombaölő szerek és nematocidok. Ezekhez a legfontosabb
biológiai szerek a következők: bacillus thuringiensis, trichogramma pretiosum, beauveria bassiana, trichoderma spp.,
bacillus spp., bacillus pumilus, metarhizium anisopliae, cotesia
flavipes, trichogramma galloi és raubmilben.
A bacillus pumilus gombaölő szer például a növény leveleinek felszínét védi különböző patogénektől, amelyek azon
megtapadnának, továbbá aktiválja a növény immunrendszerét. Gyakran használják szójára, vöröshagymára, almára,
szamócára, és nagyszerű eredményeket mutat olyan gombás
megbetegedések ellen, mint a lisztharmat.
A beauveria bassiana a természetesen előforduló gombafaj, halálos betegséget okoz néhány rovarnak. A permetezett
levelű növény ellenáll a kabócáknak (dalbulus maidis), a
liszteskének (bemisia tabaci), termeszeknek és hangyáknak,
valamint néhány hernyónak (brassolis sophorae). Ezt a biológiai rovarirtót cukornád, kukorica, rizs, gyapot és babfélék
termesztésekor ajánlott használni.
Brazíliában ezeket a módszereket leggyakrabban szója (bt)
és cukornád (metarhizium és cotesia) védelmére használják,
többek között levélre permetezéssel, bábok ellen, vetőmag
kezelésre, talaj beoltására barázdába vetés közben. Drónokról
szórt parazita darazsakat és gombákat is használnak.
Jelentős tapasztalatú cégek biocsapdákat is gyártanak
egyes kártevők ellen. A piacon nemcsak feromonos, hanem
hanggal, színnel és fénnyel működő csapdák is elérhetők. Ám
minden növény – zöldség, gyümölcs, gyapot, kávé, citrusfélék,
alma, papaja, mangó, szója, babfélék, gabonafélék – esetében
változnak a csapdaállítási stratégiák.
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INFRASTRUKTÚRA
Brazíliában a biológiai növényvédelem igen elterjedt kis gazdaságokban, kertészetekben és gyümölcsösökben, valamint
nagy szántóföldi gazdaságokban is, ahol gabonaféléket,
gyapotot vagy cukornádat termesztenek. Erdőgazdaságokban
is használatosak hasonló módszerek. Bár sok gazdálkodó
magának állítja elő a szereket, ez mára egy teljes iparág
felépülését segítette elő. E módszer különlegessége az, hogy
életben, valamint természetes egyensúlyban tartja a gombákat, kabócákat és darazsakat. Hogy elterjedjen, beszélni kell
a hatékonyságáról. Az agráriumnak nagy erőfeszítéseket kell
tennie, hogy egyre több helyre eljusson a híre, és hogy egyre
több földterületen használják.
Eredményeként rengeteg különböző méretű cég nőtte
már ki magát, amelyek csapdákat és növényvédő szereket
gyártanak, adatokat gyűjtenek automatikus monitorozó rendszerekkel.
E módszerek használatához viszont komoly tudásra van
szükség, több területen is: ismerni kell a növények fiziológiáját, a patogéneket, tudni kell korrekt diagnózist felállítani,
valamint tisztában kell lenni a környezeti tényezőkkel. Nagyon
kifinomult rendszerek állnak már rendelkezésre ezeken a
területeken. Valamint elengedhetetlen az ellenálló és génmódosított fajták okos, de óvatos használata.
Véleményem szerint a jótékony organizmusok és biológiai
segédanyagok elterjedésének, valamint e szektor iparosodásának köszönhetően Brazília mára a világ egyik legfejlettebb
agrárországává nőtte ki magát. És ez nemcsak a termelés
mennyiségében, hanem a növények egészségében is megmutatkozik. 

Tudjon meg többet a gyakorlati
tapasztalatokról, amit egy
600 ezer hektáros brazil
gazdaságban gyűjtöttünk.

Vállalati hírek

TELJES
VÁLASZTÉK
“Mikor vehetek tőletek függesztett permetezőgépet?” Ezt a kérdést egyre többet
hallják a HORSCH kereskedők, és hamarosan teljesül is a kívánság. Theo Leebbel
beszélt a terraHORSCH a fejlesztés jelenlegi állásáról, az új önjáró permetező-sorozat kiegészítéséről, és arról, hogy mit gondol a növényvédelem jövőjéről.
terraHORSCH: A terraHORSCH a 2019-es Agritechnica
különkiadásába készült interjúban Ön arról beszélt,
hogy teljes permetezőgép-kollekció fejlesztésén dolgoznak. Akkor egy függesztett permetező tervei jártak
az eszében?
Theo Leeb: A fejlesztések gyorsan haladnak ebben a szektorban. 2020 őszén bemutatjuk az első prototípust, 2000 literes
tartállyal. 2021 tavaszára tervezzük az előszéria legyártását.
Függesztett permetezőnk valószínűleg három tartálymérettel
lesz elérhető: 1200, 1600 és 2000 literes. Mindegyik verzió
tovább bővíthető lesz egy előre felszerelhető extra tartállyal.
Miben fog ez a függesztett permetező különbözni attól,
ami jelenleg kapható a piacon?
Függesztett permetezőinkbe is integráljuk a már jól bevált
technológiáinkat az előző szériáinkból, és előrukkoltunk pár
új ötlettel is. Ez sikeres módszernek bizonyult, amikor előző
szériáinkat fejlesztettük. A BoomControl keretvezérlési-rendszer, a szivattyúk teljesítménye, a tisztíthatóság, a kezelhetőség, és a traktorhoz csatlakoztathatás is felülmúlja az előző
standardot. Keretvezérlési-rendszerünk jóval a piac előtt jár,
úgy gondolom. Önjáró és vontatott permetezőinkben is ezt
a rendszert használjuk. A permetezőnk tömegközéppontja,
a hidraulikus szivattyúknak és a továbbfejlesztett csatlakozási rendszernek köszönhetően, nagyon közel állítható az
erőgéphez. A traktorhoz csatlakoztatást megkönnyíti, hogy
nem a kardántengelyhez kell kötni. A vízellátást már a Leeb
LT és Leeb GS típusoknál bevált CCS és CCS Pro rendszerrel
oldottuk meg. A beépített membránszivattyú teljesítménye
400 liter/perc. Továbbá automata tisztítórendszert építünk be.
15-től 30 méterig terjedő keretszélesség opcionális egyoldalú
behajthatósággal lesz választható.
Kik a célközönsége a függesztett permetezőnek?
Ezzel a termékünkkel azokat az ügyfeleket célozzuk meg,
akik a gazdaságuk adottságai miatt nem tudnak vontatott
növényvédő gépeket használni (például különösen meredek
domboldalak, vagy túl kis táblák). Elsősorban a nyugat-európai

Theo Leeb csapatával folyamatosan
azon dolgozik, hogy vásárlóinak
saját igényükre szabott növényvédő
technológiákat fejlesszen.
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piac igényeinek felel meg a függesztett permetező. A fő piacok Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Ausztria és
Svájc. Pontosan látjuk, hogy hol van kereslet ilyen termékekre.
A terraHORSCH Agritechnica különkiadásában Ön elmondta, hogy az önjáró permetező sorozat sok opcionális és variálható funkcióval lesz elérhető. Miért igyekszik
a HORSCH LEEB ilyen széles piacot kiszolgálni?
Már említettem, hogy egy teljes növényvédő-gép palettát
próbálunk összeállítani. Minden gazdálkodót a neki megfelelő technológiával szeretnénk ellátni, hiszen régióról régióra
változnak a körülmények. A nyugat-európai elvárások mások,
mint a kelet-európaiak. A kelet-európai kereslet pedig megint
más, mint az észak-amerikai. Ezek a szempontok érintik a
tisztíthatóságot, a keretszélességet, a tartály méretét, az össztömeget, kényelmet, a motor erejét, a károsanyag-kibocsátás
mértékét, stb. Olyan régiókban, ahol főként napraforgót
termesztenek, mások a kívánalmak, mint ahol gabonaféléket.
Németországban például elvárás az állítható szélesség. Más
országokban ez nem annyira számít. Azt szeretnénk, hogy
minden régióban megtalálják a gazdálkodók a nekik megfelelő önjáró rendszert. Opcionális és variálható funkciókkal ez
megoldható.
Hogyan valósítják meg ezt műszakilag? Bővítik eddig
nem látott gépekkel az önjáró sorozatot?
Három új önjáró permetezőgépünk lesz. Az olvasó már ismerheti az Agritechnicáról az új Leeb PT 6.300-at, és 8.300-at,
6000, illetve 8000 literes tartállyal. Ezek különlegessége a
keresztlengőkaros futómű hidropneumatikus rugózása. A
permetező 2–2,5 méteres nyomtávval elérhető, és a jövőben
5000 literes tartály is igényelhető lesz hozzá.
A másik két önjáró permetezőnk a VN és a VL. Az új VN
önjáró permetezőnket teleszkópos futóművel, független
kerékfelfüggesztéssel és állítható nyomtávval szereljük fel. A
nyomtáv vagy 1,8 és 2,25, vagy 2,25 és 3 méter között állítható. A vásárló a neki megfelelő verziót kérheti. A 2,25-től
3 méterig állíthatóhoz opció a két méterig terjedő magassági
beállítás lehetősége. A VN modellünk 5000 illetve 6000 literes
tartállyal lesz elérhető. Az egész koncepciót elsődlegesen az
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európai piac igényei köré építettük. Év vége felé kész lesz
a prototípus, 2021 tavaszára pedig az előszéria gyártását
tervezzük.
A harmadik új önjáró permetezőnk a VL típus. Ezt a globális piac igényeire gondolva terveztük, az előbb említett
tengellyel és felfüggesztéssel. A nyomtávból itt is kétféle
érhető el: 2,6 és 3 méter, vagy 3 és 4 méter közötti. Mindkét
verzióhoz opció a két méterig terjedő magasságállítás. A VL-t
először 6000 és 8000 literes tartállyal visszük piacra. Továbbá
tervezzük egy 4000 literes, belépőszintű modell gyártását is.
Még csak az első prototípusok építésénél járunk. Vásárlóink
és kollégáink Ukrajnából, Oroszországból, Magyarországról,
Észak-Amerikából, Brazíliából és Ausztráliából már várják, hogy
kipróbálhassák e típust.
Van új hír a vontatott permetezőkről?
Most a Leeb AX vonal jelentős bővítésén dolgozunk. Jelenleg
3800 literes tartállyal érhető el, de a jövőben 3800 és 8000 liter
közöttiek lesznek.
A sávpermetezés olyan fejlesztés a növényvédelemben,
amelyre egyre több figyelem irányul. Mik a tapasztalatai
ezzel kapcsolatban?
A sávpermetezés csak az egyes növénysorokat vagy a sorközöket kezeli. Olyan helyspecifikus megoldásokhoz hasonlítható,
ahol csak csíkokban kezelik a teljes földet. A cél a növényvédőszerek precízebb és gazdaságosabb használata, kevesebb
szer kiszórása. Már 35 éve használják, de eddig csak nagyon
keskeny munkaszélességgel, és kapálással vagy szántással
együtt. Ezzel viszont számos probléma volt. A megművelhető
terület mérete nem nagy, továbbá, a szántásból adódóan
folyamatosan változtak az optimális működési körülmények.
Szántáshoz viszonylagos szárazságra van szükség. A szél és
hőmérséklet nem kulcsfontosságúak. Sávszóráshoz viszont
elengedhetetlen a megfelelő hőmérséklet és szél. Ezért nem
volt túl elterjedt az utóbbi évtizedekben, de a hatóanyagok
változatosságának csökkenése és az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások miatt egyre fontosabb kezd lenni.
Fontos lenne fejlődni a megművelhető terület méretét és a
szórás időpontjának szabadabb megválasztását illetően. Pár
éve már gondolkodtunk felületi permetezésen (kis kúpos
fúvókákkal) a sorokon és sorközökben. 25 centiméteres fúvó-ka-elrendezés köszönhetően könnyű a célterületet vagy a
permetezendő sorközt kiválasztani. Ezért kísérletezünk már
negyedik éve sávszórással. Eddig két követelményt vettünk
észre, melyeknek mindenképp meg kell felelni. Elsősorban
a keretvezérlés elengedhetetlen fontosságú. Jelenleg, úgy
gondolom, hogy BoomControl rendszerünk élen jár ebben.
Optimális sávszóráshoz nagy precizitással kell irányítani a keretet. Továbbá nagy a sortávok jelentősége. A fúvókák csak
tökéletes sorokat, illetve sorközöket tudnak precízen követni.
Tehát e követelményeknek nemcsak a permetezőgép kell,
hogy megfeleljen, hanem a vetőgép is. Megfelelő sávszóráshoz elengedhetetlen a pontos vetés. Dombos, hepehupás
területen a gép kisodródhat, amit aztán ellenkormányzással
kell korrigálni, és ez aztán befolyásolja a sávszórás minőségét
is. Orvoslására két megoldással rukkolunk elő: a vontatott
permetezőt Implement Steering nevű technikánk irányítja,
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03

01 Egyes HORSCH LEEB-vásárlók már négy éve használnak sávszóró
technológiát. Tapasztalataikat folyamatosan felhasználják a következő
generációs gépek fejlesztésekor.
02 A Leeb AX nagyobb tartállyal is elérhető lesz a jövőben.
03 Az új VL önjáró permetező prototípusa a moszkvai AGROSALON
kiállításon mutatkozik be először.

amely a permetező GPS-étől kapja az adatokat. A második
megoldás egy kamerás kormányrendszer: a keretre rögzített
kamera követi a sorokat, tökéletesen a sorra állítja a gépet.
Mit gondol a sávszórási technológia piaci jelentőségéről?
A fentebb említett okokból kifolyólag sok gazdálkodónak
nem felel meg a sávszórás. Pontos sávszóráshoz RTK vetőgéprendszert kell használni, mivel nem egyezik meg a szórás és
a vetés távolsága. A nehézségek nem feltétlenül a szóráshoz
kapcsolódnak. A sávszórás csak akkor működik, ha egy teljes
rendszer épül rá, és ez már a vetéssel kell, hogy kezdődjön.
A tökéletes vetés a minimum, ha az ember ezzel a HORSCH
technológiával szeretne dolgozni.
Olyan fejlettségi szintre jutottunk el, ahol műszakilag már
nagyon sok minden lehetséges. De minden esetet egyesével
kell megvizsgálni, hogy gazdaságilag célszerű-e egy teljes
technológiai bővítés vagy átszervezés. Szerintem sok múlik
azon, hogy miképp alakulnak a jövő jogi korlátozásai: az aktív
hatóanyagok hektáronkénti éves csökkentése biztosan egyre
jövedelmezőbbé tehet egy olyan módszert, mint a sávszórás.
Ilyen esetben akár 60 százalékot is tud spórolni egy gazda,
aki hajlandó erre áldozni.

főleg az Agritechnica kiállításon tapasztaltuk. Veszélyes, hogy
törvényhozók az elvárások alapján alkotnak képet a mezőgazdaságról, de ez a kép nem tükrözi a valóságot.
Jelenleg két kameragyártóval vagyunk kapcsolatban. Olyan
növényfelismerő fejlesztésén dolgoznak, amely felismeri a
gyomokat egy zöld táblán. Ez még gyerekcipőben jár, mivel
mesterséges intelligenciával (AI) működik. Egy AI rendszer
viszont “tanulás” után képes működni, ezért sok különböző környezetben kell először futtatni, hogy élesben már
megbízhatóan működhessen. Alapvető kérdés, hogy melyik
haszonnövényekkel működhet nyereségesen. 50 centiméteres
fúvókatávolsággal a legkisebb kezelhető terület 50 × 50 cm.
Ha a legközelebbi kezelendő növény ezen belül van, nem
kapcsol ki a fúvóka. Ezért az egyenkénti növényfelismerésnek
csak akkor van értelme, ha az egyes gyomok nagy távolságban
vannak egymástól, vagy ha csomókban jelennek meg.
Az egyenkénti növényfelismerés nagyon izgalmas, nagyon
nagy potenciált látok benne. Mi ebben mindenképp élen
szeretnénk járni. De kiforrására, és jövedelmezőségére még
biztosan várnunk kell.

Másik növényvédelmi fejlemény az egyedi növényfelismerés fontosságának növekedése. Foglalkoznak ezzel?
A sávszórás mellett az egyenkénti növényfelismerés a másik
olyan technológia, amely nagyban csökkentheti a növényvédő
szerek használatát a jövőben. Ez a szegmens nekünk is egyre
fontosabb. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy az elvárások
még messze vannak attól, ami műszakilag lehetséges. Ezt
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Innovációk és
kihívások
Philipp Horsch

Mik jelenleg a kulcsaspektusai a HORSCH kutatás-fejlesztésének? Milyen érdekes
témákra összpontosít Philipp Horsch? A terraHORSCH-nak gondolatairól és
ötleteiről beszélt. A három nagy kérdéskör a Maestro új generációja, a HorschConnect és a regeneratív gazdálkodási technológiája.
terraHORSCH: Az Agritechnián bemutatott fejlesztések
már sikeresek a piacon. Ennek ellenére nem áll meg a
kutatás-fejlesztés, igaz?
Philipp Horsch: Semmiképp, egyszerre több fronton dolgozunk. Minden termékcsoport fejlesztése nagy léptekkel
halad előre. Mára már 150 fős a nagyon hatékony fejlesztő,
menedzseri és mérnöki csapatunk. Továbbá a világ minden
táján van kutatás-fejlesztési központunk: Németországban
Schwandorfban és Landauban, valamint az Egyesült Államokban és Brazíliában. Az észak- és dél-amerikai csoportok
nagyon önállóan működnek, de technológiai szempontból
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erősen kötődünk egymáshoz. Ebben az interjúban arról szeretnék beszélni, hogy az utóbbi egy év alatt milyen témákra
koncentráltunk Európában és világszerte.
Akkor kezdjük a legnagyobb témával: a Maestro fejlesztésével. Strapabíró, megbízható és precíz. E kulcsszavak
jellemzik a HORSCH szemenkénti technológiáját. Milyen
változtatások történtek?
Egy elvhez szoktunk ragaszkodni: nem változtatunk jól bevált
dolgokon. De mindig vannak új témák és fejlesztések, amelyeket be kell vezetnünk. Ennek fényében homogenizáljuk

01

02

01 A HORSCH Maestro 12 CX az idei
száraz, poros időjárásban is jól teljesít.
02 Egy HORSCH Pronto 6 DC
HorschConnect antennával. A kezelő
egyszerűen, mobilkészülékével éri el
a kívánt funkciókat.

világszinten például a Maestro vonalat (azonos sortávok és
komponensek). Eddig három különböző sortávval dolgoztunk
világszerte, de lassan be kell vezetnünk az új technológiákat.
Tisztában vagyunk a Maestro vonal adagolóinak jelenlegi
határaival. Ezeket a különböző magfajták más-más körülmények közötti használata mutatja meg. A jelenlegi generáció
optimális üzemeltetése például nagy szaktudást igényel. Látjuk, hogy ezekkel tennünk kell valamit. Orvoslásukon már
dolgozunk pár éve.
A felhasználóbarát kezelés biztosan nem az egyetlen
fejlesztési terület.
Nagyon fontos a könnyű kezelés. De igaza van, nem egyedül
fontos téma ez. Másik célunk a vákuumos rendszerünk használható sebességtartományának jelentős növelése, többféle
sortáv és erőgéphez csatlakoztatási lehetőség, egy jövőbemutató elektronikai architektúra fejlesztése, és egy platformba
integrálni a vákuumos és a nyomott levegős vetéstechnológiát.

Mondhatom, ambiciózus tervekkel nézünk a jövőbe. Úgy
gondolom, hogy idáig sikeresek is voltunk. A szériagyártás
megkezdése utáni első évben már háromszáz gépünk dolgozott a földeken a világ minden területén. Szerintem jó úton
haladunk, ezért magabiztosan várom az eljövendő időszakot.
Ez a két rendszer megfelel az egészen apró repcemagtól a nagyszemű babig. Így minden régiónak és
körülményekhez tud optimális megoldást ajánlani a
HORSCH.
A gazdálkodási körülmények szélsőségesen változnak a világon: a tökéletesen előkészített nyugatnémet kertészetektől,
az Egyesült Államok viszonylag durva földszerkezetű Red
River völgyén át, a brazil szántás nélküli gazdaságokig. És ne
feledkezzünk meg a sokféle magról. Gyakran tapasztaljuk,
hogy túlságosan nedves körülmények között, ragadós földtől
elakadnak egyes görgők. Ilyenkor nyomott levegős vetőgép
nem használható, csak vákuumos. Más helyzetben nagyon
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gyorsan lehet vetni – ilyenkor nyomott levegős vetőgépek a
legjobb. Egyes magok aprók és törékenyek, mások nagyok és
robosztusak. Az utóbbiak néha elakadnak a nyomott levegős
vetőgépek szűk csöveiben. Ezért szerintem nem egyértelmű,
hogy melyik rendszer a jobb. Mindkettőt fejlesztenünk kell,
és rugalmasnak kell maradnunk. Egyik gazdálkodónak a
vákuumos rendszer a legmegfelelőbb, másiknak a nyomott
levegős.
Akkor marad a vákuumos technológia? Néha az ember
úgy érezheti, hogy a gyártók sokkal nagyobb figyelmet
fordítanak a nyomott levegős gépekre.
Úgy látom, hogy ma reneszánszát éli a vákuumos technológia. Ez annak köszönhető, hogy sokat foglalkoztunk nagy
sebességű precizitásával. Másik nagy eredmény, hogy azonos
komponensekre és technológiákra sikerült felépítenünk az
adagolóinkat, így nem szorulnak sok beállításra. Ez annyit
jelent, hogy szinte csak betöltöd a magokat és már indulhatsz
is. A könnyű kezelés és az egyszerű átépíthetőség azt jelenti,
hogy gyorsan és szinte észrevétlenül lehet növények között
váltani. Nagyot könnyítettünk a kezelésen.
Ennyi új géppel és technológiával azért nem lehetett
egyszerű az idény. Hogyan teljesítettek tavasszal a
gépek?
Természetes, hogy ennyi újítás és háromszáz új gép mellett
igen sok időt kell fordítanunk optimalizálásra. Persze vannak
kisebb-nagyobb problémák, amiket vásárlóink jeleztek felénk.
Sajnos idén is foglalkoznunk kellett az ejtőcső magszámlálójával. Idén nagyon száraz és poros volt az időjárás, egész Európában. Ezért intenzíven kellett új szenzorokon és szoftvereken
dolgoznunk. Rengeteg tesztet futtatunk porkamrában, ezért
úgy gondoltuk, hogy kézben tudjuk tartani a problémát. Így
bár jobban teljesítettünk, mint a megelőző száraz években,
még mindig nem tökéletes a rendszerünk. Részletes elemzéssel
megállapítottuk, hogy kezelhető a probléma. A szezon végére
már sikerült is megoldást találnunk. Így már a következő évre
tudunk koncentrálni, hogy felkészülten kezdjük.
Mi következik?
Legfontosabb célunk az új adagolórendszer integrálása
minden gépünkbe, továbbá meglévő kínálatunk bővítése
újakkal. Tervezzük hárompontos gépeink fejlesztését, valamint
nagyméretű vetőmagtartályok fejlesztését. Variálhatóbb vetőmagkocsi ötletén dolgozunk. Nagyobb kapacitást szeretnénk
elérni, hogy exportpiacokra is gyártani tudjunk.
A Maestro DV is nagyon variálható, mert a vetőmagkocsija könnyen és gyorsan átállítható szemenkéntiről
gabonavetésre. Ezt a terméket a kelet-európai piacon
kívül máshol is keresik?
A vásárlóinktól kapott visszajelzésekből két fontos dolgot szűrtünk le: a technológia nagyon jól teljesít a fentebb említett piacon, másfelől nyugat-európai ügyfeleink is jelezték igényüket
hasonló gépek iránt. Ez jól mutatja, milyen gyorsan befogadták
a Maestro DV-t az emberek. Természetesen szeretnénk az EU
államaiban is értékesíteni, de műszaki szempontból sok mindennek meg kell felelnie, például homologizálni kell közútra.
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Mik a személyes kívánságai a Maestróval?
Szeretném kombinálni a kétféle adagolót, egy olyan rendszerrel, amelyben menet közben lehet a kettő között oda-vissza
váltani.
Az Agritechnica egy másik nagy témája volt a HorschConnect. Ön mindig rengeteg lehetőséget lát benne. Mik
ezek a lehetőségek, és mikor lesz elérhető a rendszer?
A digitalizáció nem áll meg. Épp ellenkezőleg, a kellős közepén
vagyunk. Hullámhegyek és hullámvölgyek jellemzik. Néhány
újdonság segíti a mi munkánkat is, némelyik pedig teljes
badarság. De egy dolog biztos: nem áll meg a digitalizáció!
A következő lépés alapja, hogy minden gépünket valamilyen
módon az internethez kössük. Csak ezután leszünk képesek
új lehetőségek és funkciók kiaknázására.
A ”HorschConnect” kifejezés minden témakört összeköt
e területen. Sok saját megoldáson dolgozunk, amiket később
partnereinknek szeretnénk kínálni: okostelefonról és tabletről
irányíthatóságot, egyszerű telemetrikus rendszert, átfogó diagnosztikai eszközöket, számos szervizszolgáltatást, továbbá
a gazdák jobb kapcsolódását hozzánk. Gondolkodunk egy
“HORSCH App Store” létrehozásán, ahol vásárlóink megtalálhatják az összes digitális szolgáltatásunkat, többnyire
teljesen ingyen.
Ugyanakkor szeretnénk külsős szolgáltatók felé nyitottá
és kompatibilissé tenni a rendszerünket. Harmadik felekhez
kapcsolódásban többek között az Agrirouterre támaszkodunk.
E platform fejlődését kezdettől segítjük, és úgy látom, egyre
fontosabbá kezd válni. De közvetlen kapcsolatokra is nyitottak
vagyunk. Idén tavasszal világszerte átfogó terepi teszteket
kezdtünk. 2021-ben kezdünk pár szolgáltatást bevezetni egyes
piacokon, majd szép lassan világszinten terjeszteni. Fontosnak
tartom megjegyezni, hogy mindent utólag lehet telepíteni a
már meglévő gépeinkre. Így eddigi vásárlóink is használhatják.
Milyen szerepet fog játszani az adat és az adatkezelés
a jövőben?
A mezőgazdasági gépek használatában rettentően fontos
tényező az adat, és biztosan az is marad. Ez nem újság.
Adatkezelés mindig is létezett, és adatot mindig is tároltak
különböző rendszerekben. Céges rendszereinkben is, a gazdáknál, és magukban a gépekben is sok az adat. Minden gép
összekapcsolása nagy előrelépés lenne. Az adatvédelem az
egyik legfontosabb kérdés. Mindig a gazdálkodó az adattulajdonos, és ő dönt, hogy mi történjen adataival. A vásárlóink
adatait EU-s szerverekre mentjük, és a General Data Protection
Regulation (GDPR) irányelvei szerint kezeljük.
A médiareakciókban sok minden a feje tetején áll. Az
Agritechnicáról szóló főcímek szerint a HORSCH már
kultivátort és gyomfésűt is kínál.
Már régóta foglalkozunk ezzel a témával, de soha sem gondoltunk arra, hogy megvegyünk egy már létező céget, amely
kultivátorokkal foglalkozk. Gazdaságainkban már régóta dolgozunk e technológia fejlesztésén, és nyilvánvalóvá vált, hogy
előbb-utóbb el kell kezdenünk minden ilyesmit magunknak
fejleszteni. Ha valamin HORSCH logó van, akkor legyen a
technika is HORSCH – kompromisszum nélkül.

Az új HORSCH Cura 12 ST gyomfésűnk nagyszerűen teljesített idén tavasszal. Az eredmények még száraz, kemény talajon is meggyőzők voltak.

Kiknek készülnek ezek az új gépek? Köztudott hogy
gépeit általában célzottan, pontosan körbehatárolt
felhasználói körnek fejleszti a HORSCH. Csak ezek után,
lépésről lépésre terjeszkedik a piacon, az eredeti típusok
különböző verzióival és opcionális megoldásokkal. Erre
nagyszerű példa a múltból a kompakt tárcsás borona
vagy bármelyik permetezőgép.
Szeretnénk a piac minden szegmensét lefedni mechanikus
növényvédő és növényápoló gépekkel. Mindenkinek megfelelő
termékeket nyújtani, a kis családi birtoktól a nagygazdaságig.
A kultivátorok és gyomfésűk technikája nagyon kifinomult. Fő
célközönségünkre, a nagyobb gazdaságokra fókuszálunk, tehát a robosztusságra és az egyszerűségre. Idén tavasszal, már
szép számban dolgoztak Cura ST gyomfésűink és Transformer
VF sorközművelőink a világon. Felismertük, változatosabb
eszközökre van szükség, hogy különböző viszonyok között
jobban és precízebben lehessen dolgozni. Lépésről lépésre
haladunk a megoldásban. A legfontosabb az egyszerűség és
a robosztusság. Törekszünk az elektronika és a szabályozás
minimalizálására is.
Ha jól gondolom, az idei tavasz kemény feladat elé
állította ezen új termékeket.
Az idei szárazság valóban nagy kihívás volt. Gépbemutatóinkon viszont láthattuk, hogy új gépeink, főleg a Cura ST, simán
feküdtek a talajon, és kőkemény, száraz földön is nagyszerű
munkát végeztek. Ez persze a gépeink átgondolt tervezésének köszönhető, és megint kiderült, hogy jó lóra tettünk. Kis
gépekkel nehéz a talajt feltörni, és a mélyebb rétegekbe jutni,
pattognak a földön. A mi konstrukciónk viszont nagyon előnyös, gépeink simán futnak, gyorsan és precízen dolgoznak.
Ugyanez áll a Tansformerre – ha kell, nagy nyomást tudunk
adni a kapa paralellogrammájára, hogy simán és pontosan
dolgozzon.

Ezt az interjút május elején, a koronavírus okozta leállások kellős közepén készítettük. Hogyan látja, miként
hat ez a HORSCH-ra, és általában agrárszektorra?
A koronavírus eddig olyan kihívások elé állított bennünket,
amikre korábban nem számítottunk. A tapasztalatokat az új
gépekről nem tudtuk szokásosan, schwandorfi rendezvényeken begyűjteni. Kollégáink és értékesítési partnereink munkájának, valamint vásárlóink megértésének hála, minden sokkal
simábban ment, mint márciusban gondoltuk. Az első cégek
egyikeként reagáltunk komolyan a pandémiára, lemondva
hétszáz fős szemináriumunkat. Márciusban sokaknak nem
tetszett ez a döntés, de ma már mindenki azt mondja, hogy
helyes volt. Nem is szeretnék belegondolni, mi történhetett
volna, ha megrendezzük. Mai szemmel nézve nagyon hálásak
vagyunk, hogy minden ilyen könnyedén ment, március 16., a
lezárások kezdete óta. Nagyon aggódtunk, hogyan működik
majd az alkatrészellátás és a vevőszolgálat, illetve, hogy le
tudjuk-e időben szállítani a megrendelt gépeket. Kollégáink
elhivatottságának és komoly csapatszellemének köszönhetően
minden akadályt problémamentesen vettünk.
Észrevettük, hogy e válság pozitívan befolyásolta az agráriumról alkotott társadalmi képet. Hálásak vagyunk, hogy vásárlóink képesek voltak folytatni kemény munkájukat. 2019-ben
hatalmas társadalmi nyomás nehezedett a német gazdákra,
és véleményüket csak demonstrációk árán, több száz traktorral felvonulva tudták hangoztatni Berlinben. A koronavírus
kirobbanása óta az agrárium megítélése egyre pozitívabb a
közvéleményben. Remélem ez így is marad.
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Gazdálkodás
koronavírus idején
Ki gondolta volna három hónapja, hogy világszinten hirtelen ilyen fontos lesz az
agrárszektor? A koronavírus-helyzet hatására mégis így lett. Azonban nem szabad hagynunk, hogy háttérbe szorítsa erőfeszítéseinket regeneratív gazdálkodás
érdekében. Michael Horsch mondja el, miért.

Michael
Horsch

Ú

j szintre lépett a vita a bio- és a konvencionális gazdálkodásról. Észrevenni, hogy a törvényhozás nem
kezdeményez minden áron olyasmit, ami további
terheket róna a gazdaságra. Ez azonban nem jelenti, hogy eltűnnének a klímavédelem, egészséges ennivaló,
stb. kérdéskörei. Pont az ellenkezője igaz: elértek egy olyan
szintre, ahol már mi gazdálkodók tudjuk azokat megbeszélni
a társadalommal, racionálisabban mint eddig.
Vegyük példának a növényvédő szereket. Ma már a gazdálkodók többsége tisztában van azzal, hogy használatuk
csökkentése nem csak társadalmi követelés. Gazdálkodói
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tapasztalataink is azt mutatják, hogy ez a helyes irány. Nő a
rezisztencia a növényvédő szerek ellen (pl. fekete fű), így ezek
permetezése csak rövid távon képes problémáinkat kezelni.
Továbbá évről évre szűk repceforgók (25% +) kísértenek minket. A repce hozama egyáltalán nem nő, sőt, inkább csökken.
Annak ellenére (vagy annak köszönhetően?), hogy egyre több
növényvédő szert használunk?!
Ennek eredménye a vetésforgó folyamatos bővülése (diverzitása) és a növényvédő szerek mennyiségének csökkentése.
Így egyre több tavaszi növény illik bele a forgóba, valamint
több és több növényt vetünk sorba szemenkénti vetőgéppel.
Így csak a sorokat kell gyomirtózni, a sorközöket pedig mechanikusan, gyomfésűkkel kezeljük. A repce is beleillik ebbe
a modellbe, azt is tudjuk 50 centiméter sortávval vetni.
Úgy gondolom, hogy hosszú távon a regeneratív vagy
hibrid gazdálkodás harmadik alternatíva lesz, a bio és a hagyományos mellett. E szektor szakértőivé szeretnénk válni, hogy
hangoztathassuk előnyeit. Sokan gondolják, hogy teljesen
új módszer vagy, hogy a biológiai gazdálkodás szinonimája.
Ez viszont nem igaz. A regeneratív aspektus beilleszthető a
hagyományos gazdálkodásba is.
A regeneratív gazdálkodás a műtrágyázás és a mesterséges növényvédőszerek mennyiségét hivatott csökkenteni,
akár teljesen. Jobban meg kell értenünk a talaj, a növény, és
gyökerei közti kölcsönhatásokat, azok hatását a környezetre,
így ezek alaposabb ismeretével ki tudjuk váltani a műtrágyát
és a növényvédő szereket.
Azt viszont látni kell, hogy a regeneratív gazdálkodás fő
célja nem a hozamnövelés, hanem a talaj minőségének javítása, a növények természetes egészsége és magasabb tápértékű gabona betakarítása. Ne feledjük, hogy csak ily módon
képes szenet megkötni a talaj (humuszképződés) – még ha
a koronavírus miatt kissé háttérbe is szorult a klímavédelem.
Ezért foglalkozunk egyre többet a terraHORSCH-nál a
regeneratív gazdálkodással. Már sok tapasztalat gyűlt össze
Németországban, Ausztriában, Franciaországban és az Egyesült Királyságban. Mi tágabb viszonylatban gondolkodunk.
Szeretnénk tapasztalatot szerezni Európán kívülről is. Boldogan mondhatom, hogy Joel Williamsben egy nemzetközileg
elismert szakemberre találtunk, aki cikkeket fog írni nekünk.
Az elsőt már a következő oldalon meg is találják. Nagyon
várjuk, hogy milyen új ismeretek és tapasztalatok vannak a
témában.

Vállalati hírek

ÁTÁLLÁS EGÉSZSÉGES
TALAJRA
Írta Joel Williams

Biztosan sok olvasó tudja, milyen felkapott téma manapság a talaj – annyira,
hogy lassacskán benne vagyunk a talajegészség reneszánszában. A gazdálkodók
is világszerte egyre többet foglalkoznak a rengeteg lehetőséggel, amiket legértékesebb erőforrásuk rejt.

Magamról
Nagy örömöm, hogy pár cikk erejéig csatlakozhatok a terraHORSCH-hoz. Független oktatóként munkálkodom, szakterületeim a talajegészség, a talajbiológia, növénytápszerezés és
az élelmiszertermelés ökológiai megközelítése.
Munkám nagy része oktatásból, és előadásokból áll, szerencsém volt már gazdálkodói közönségek előtt beszélnem a világ minden táján.
Főként Európában, Ausztráliában és Kanadában (ahol jelenleg élek) dolgozom. Eredetileg
Ausztráliából származom, ahol agrártudományokat tanultam. Egyetem után talajkémiai és
növénytápszerezési tanácsadóként dolgoztam.
Miután az Egyesült Királyságba költöztem, Európát bejárva egyre jobban beleástam magam
a talajbiológia szakirányba, azon belül is főként
a komposztálásba, a gazdálkodói rendszerek elveibe, mint a fenntartható gazdálkodásba és az
agro-ökológiába. Manapság azon dolgozom,
hogy ezt a sok témát egy fedél alatt sikerüljön
összehoznom. Összefüggő képet szeretnék mutatni a talajegészségről, a növények egészségéről és az ökológiailag integrált termelésről.

Gyakran hangoztatják, hogy
hatékony és gazdaságos a
lombtrágyázás12.
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milyen értékes, olyan sérülékeny a talaj. Egyes
globális statisztikák a talajerózióról és talaj-degradációról enyhén szólva riasztók. Bárhogy is nézzük,
a talajegészség az egyensúly egyik eleme. A talaj
jobb megértése, definiálása és védelme érdekében igyekszünk
megérteni a nagymértékben komplex világot a talpunk alatt –
az űrből készített nagy felbontású képekkel, vagy egyszerűen
ásót ragadva, emberi érzékeinkkel figyeljük meg, mi van a
felszín alatt.

Talajegészség: az arany középút
Utazásaimon észrevettem, hogy a talaj és annak egészsége
körüli diskurzus összehozza a gazdákat. Talán hatékonyabban
képes őket közös nevezőre juttatni, mint az elmúlt évtizedekben bármi. Úgy tűnik, hogy kezd egy “arany középút” kialakulni a konvencionális- és a bioföldművelés között, amelyek
valamelyest fedik egymást, és sokszor keverednek. E folyamatnak köszönhetően a hibrid gazdálkodás több válfaja kezd
kikristályosodni. A rendszerek nagyon rugalmasak, alkalmazkodóképesek, dinamikusak, mindenféle talajtípuson, extrém
időjárási viszonyok között, a legkülönfélébb körülményeknek
kitéve alkalmazhatók. Irányelvek határozzák meg, nem szigorú
előírások, nem tankönyvek, amelyek nem veszik figyelembe
a helyi és időjárási kontextust. Olyan koncepciók, mint az
agro-ökológia, holisztikus, bio vagy regeneratív gazdálkodás,
mind egyre népszerűbbek. Ezekben a módszerekben a talaj
egészségére fektetett hangsúly a közös, és a fejlődésüket
gyakorlati tapasztalatszerzés hajtja.

A változatosság megteremtése
Másik közös pont e módszerek között egy olyan rendszer
kiépítése, amely nem pusztán az élelmiszertermelést veszi

fókuszba. Földművelési rendszerek képesek egyszerre több
cél elérésére is, nem zárja ki egymást az élelmiszertermelés,
illetve egy egészséges ökoszisztéma felépítése és ápolása.
De ezeket a rendszereket e célok észben tartásával érdemes
tervezni, azaz minél nagyobb diverzitásra törekedve. A vita
nem állhat meg ott, hogy melyik rendszer jobb vagy rosszabb,
hanem azt kell hangsúlyozni, hogy mindet tovább lehet fejleszteni nagyobb változatosság bevezetésével1. Az elképzelés
jól látható az 1. ábrán. amely azt mutatja meg, hogy mellékes
egy gazdaság elhelyezkedése az alsó (ipari-agrár) tengelyen,
a lényeg, hogy milyen mértékben képes változatos termelési
rendszer kiépítésére (háromszög teteje). Ez több mindent
jelenthet. A változatosság növelhető takarónövényekkel,
közvetéssel, a táblák széleinek vagy nem-produktív részeinek
élővilággá/élőhellyé alakításával, stb. A cikk negyedik és utolsó
témakörében még visszatérünk e koncepciókra.

Inputoptimalizálás
Hol kezdjünk neki? A kritikus első lépés a jobb talajegészség
felé az energiaráfordítás optimalizálása. Sok haszna lehet a
műtrágyák és növényvédő szerek csökkentett gyakoriságú és
mennyiségű alkalmazásának. A ráfordított energia optimalizálása kevesebbe is kerül, javítja a gazdaság nyereségét, miközben segít megóvni a környezetet2. Az adatok azt mutatják,
hogy a növények csak a nitrogén-műtrágya [N] 51 százalékát
képesek hasznosítani3. Noha a foszfor [P] közel sem olyan
illékony, mint a nitrogén, még mindig erősen reaktív. A bevitt
foszfor könnyen adszorbeálódik a talaj felszínén, így megköti
a szerves ásványi anyagokat és kation-anion vegyületeket. A
foszfor-műtrágyák 80 százaléka gyorsan hozzáférhetetlenné
válik a növényeknek, rögtön a kiszórás után4 – a kis foszfortartalmú műtrágyák hatékonysága mindössze 10-15 százalék5.

Ökológiai
Biodiverzitás megőrzése
Az ökoszisztéma védelme

Bio

Konvencionális/ipari
Hatékonyság
Méretgazdaságosság
Intenzitás

"Hibrid rendszerek"

1. ábra A mezőgazdaság három filozófiai pólusa (ökológiai, bio és ipari). 1
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Gondosság
Szociális, kulturális értékek
Közösség

A talajt sokféleképpen megismerhetjük.
Egyik módszer egyszerűen gödröt ásni és
érzékszerveinkre támaszkodni.

Persze minden gazdaságnak, akár törődik a talajegészséggel, akár nem, dolgoznia kell a tápanyaghasználat hatékonyságának fokozásán, tehát ezeken a szinte valamennyi termelési
rendszerben alkalmazható stratégiákon:
• integrált tápanyag gazdálkodás
• szénalapú bevitel
• vetőmagok kezelése
• levélen alkalmazott oldatok

Az integrált tápanyag-gazdálkodás [ITG] több metódus
összefogása, amivel aztán jobban irányítható a termelés. Többféleképpen valósulhat meg. Szervetlen tápanyagokat, szerves
kiegészítőket, biotrágyát, biostimulánsokat, organikus hulladékot, melléktermékeket, zöldtrágyát, takarmánynövényeket és
alávetéssel hasznosított hüvelyeseket is bevethetünk6. Az ITG
nagyon sok lehetőséget rejt magában, a növények teljesítménye mellett segíti a források gazdaságos kezelését, miközben
jobb hatással van a környezetre, eredményesebben védi véges
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erőforrásainkat. Az ITG helyes használata 8-150 százalékkal
növelheti a terméshozamot, a konvencionális módszerekhez
képest, emellett víztakarékos. Mindeközben javítja a termény
és a talaj minőségét. A források vegyes felhasználása mellett
az ITG igyekszik kielégíteni minden egyes növény egyedi
szükségleteit – gyakran a talaj és a levelek vizsgálatával. A
trágyázás finomhangolásával, és az időzítés pontos eltalálásával drasztikusan javítható a hatékonyság és a terményhozam.
A szénalapú bevitel minden olyan trágyázási és növényvédelmi szer használatát jelenti, amelyek a többi hatóanyag mellett szenet [C] is tartalmaznak. Rattan Lal, elismert talajkutató,
az Ohio State Egyetem Szénkezelési és Szekréciós Központból
sokszor állította, hogy az NPK forradalomnak CNPK forradalomnak kellett volna lennie. Így ma sokkal kiegyensúlyozottabb
képet tudnánk alkotni a szén szerepéről a talaj termőképességének megőrzésében. Ennek megszokott módja a műtrágyák
keverése szerves trágyával. Emellett melaszt, humin- és fulvosavat, algát és moszatot, hal-hidrolizátumot és egyéb növényi
kivonatokat használnak gyakran szénforrásként7. Ezeket az
anyagokat folyékony és granulátumos trágya formájában is
lehet alkalmazni. Különböző szénforrások műtrágyákkal is
keverhetők, felhasználásra kész szénbázisú összetett műtrágya-granulátumként7,8.
A harmadik felsorolt stratégia a vetőmagok kezelése. Kifejezetten hatékony módszer, mivel a magokhoz felhasznált
extrém kis mennyiségű hatóanyag felvétele sokkal optimálisabb, mint a talajra kijuttatott szereké. A bőven rendelkezésre álló tudományos adatok is egyöntetűen véleményezik a
vetőmagok kezelését e fajta ásványokkal10,11, bár úgy veszem
észre, hogy a gazdálkodók jobban kedvelik a biotrágyát és a
biostimulánsokat, mivel azok jobban támogatják a talaji mikrobiomot, bár erre csak anekdotikus bizonyítékok állnak rendelkezésre. Ezek főleg olyan biotrágyák használatáról szólnak,
mint a komposzt, gilisztakomposzt, mikrobiális oltóanyagok,
mint a mycorrhiza vagy nitrogénmegkötő baktériumok és
különböző mikrobiális fajok keveréke. A biostimuláns anyagok
közé olyan anyagokat sorolok, mint a melasz, huminsav vagy
moszatkivonatok.
Végezetül, a levélen alkalmazott szerekről általánosan
elfogadott, hogy hatékonyabbak, mint a talajon használtak12.
A talajon használt szerek gyakori problémája azok kimosódása, elpárolgása, vagy kötődése antagonista ásványokkal,
így kialakulhat ásványi anyagok hiánya a növényben, vagy
azok egyensúlyának felborulása. Bár, a levélen alkalmazott

Száraz levegő

Oldat

Egyes anyagok, mint a biotrágyák és biostimulánsok a talaji mikrobiomot táplálják, ami aztán a rhizoszatkák kialakulását segíti. Ez aztán a
talajélet kitűnő indikátora. 
(Foto: Mike Nestor)

szerek hatásosabbak lehetnek, a felhasználásuk módja igen
változatos, és az optimum érdekében észben kell tartani pár
korlátozást. A következő részben ezeket igyekszem feltárni.

A levélen alkalmazott szerek célzott
hatékonysága
Több tényező befolyásolja a levélen alkalmazott permetszerek
hatékonyságát, ebből adódóan sok mindent kell figyelembe
venni ezek összeállításakor. A téma olyan komplex, hogy egymagában kitenne egy teljes cikket, de itt csak összefoglalni
tudom, hogy mikre érdemes figyelni. A tápanyagok két fő

Párás levegő

Kutikula

Kutikula

Felhám

Felhám

Oldat

2. ábra: A magas páratartalom serkenti a mikropórusok és sztómák nyitódását, így ilyenkor optimális az oldott anyagok felszívódása. Forrás: 13
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úton szívódnak fel a levélben: a sztómán és a kutikula mikropórusain keresztül. E felszívódási utak részletes megértése
célzottabb felhasználást eredményezhet. Mivel sztómák csak a
levelek fonákján, míg mikropórusok a levelek mindkét oldalán
vannak [különösen a trichomák alján], fontos, hogy a levelek
mindkét oldalára jusson a permetből. Ezáltal nő felszívódási
felület, így a hatékonyság is. A sztómák és a mikropórusok
viszonylag nedves körülmények között nyílnak ki a legjobban,
ezért érdemes kora reggelre vagy késő estére ütemezni a
permetezést13 [2. ábra]. Kerüljük a permetezést hőségben
és a déli órákban. Tudom, ez sok nagy műveletben nem
kivitelezhető, de igyekezni kell a kora reggeli és a késő esti
órákra időzíteni a gyengébben teljesítő táblák permetezését,
hogy a lehető legjobb támogatást adjuk a növényeknek. A
permetlé összetételénél olyan tényezőkre kell ügyelni, mint a
tápanyagok oldódása, kelát-képződés, tápanyag-koncentráció, a permetlé pH-értéke és a szerves szilikonalapú anyagok
használata. Ezekről írok egy rövid összefoglalót:
• Oldódás: a felhasznált szereknek vízben oldódónak kell
lenniük az optimális felszívódás érdekében.
• Kelát-hatás: mindig keverjen valamilyen szénforrást a
kelátokhoz vagy komplex ásványi anyagokhoz. Ez segíti a
felszívódást, továbbá megelőzi az ellentétes kölcsönhatásokat a tápanyagok között. Melasz, fulvosav, aminosavak
és moszat tökéletesen megfelelnek e célra.

Angol nyelvű hivatkozások
1.

Organic and Conventional Agriculture: A Useful Framing?
(2017). doi: 10.1146/annurev-environ-110615-085750

2.

Reducing pesticide use while preserving crop productivity
and profitability on arable farms. (2017). doi: 10.1038/
nplants.2017.8

3.

Recent Developments of Fertilizer Production and Use to
Improve Nutrient Efficiency and Minimize Environmental
Impacts. (2009). doi: 10.1016/S0065-2113(09)01008-6

4.

Phosphorus activators contribute to legacy phosphorus
availability in agricultural soils: A review. (2018). doi:
10.1016/j.scitotenv.2017.08.095

5.

Phosphorus cycling in UK agriculture and implications for
phosphorus loss from soil. (2006). doi: 10.1111/j.14752743.2001.tb00020.x

6.

Integrated nutrient management (INM) for sustaining crop
productivity and reducing environmental impact: A review.
(2015). doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.12.101

7.

The Use of Biostimulants for Enhancing Nutrient Uptake.
(2015). doi: 10.1016/bs.agron.2014.10.001

8.

A slow release brown coal-urea fertiliser reduced gaseous N
loss from soil and increased silver beet yield and N uptake.
(2019). doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.145

9.

Nitrogen Dynamics in Soil Fertilized with Slow Release Brown
Coal-Urea Fertilizers. (2018). doi: 10.1038/s41598-01832787-3

pH-érték: Általánosságban elmondható, hogy 6-os érték
körül ideális, bár bizonyos esetekben előfordulhat célzottan alacsony vagy magas értékű bevitel. Magas pH-értékű,
kemény vizet mindenképp kezelni kell a hatóanyagok
hozzáadása előtt.
• Szerves szilikonalapú anyagok: használatuk növeli a
tapadási időt, és javítja az esőállóságot.
A permetszer összetételének precíz átgondolása és a permetezési idő megfontolt ütemezése nagyon sokat javíthat a
lombtrágyázás hatékonyságán. E tényezők megértése nagyon
jövedelmező lehet hosszú távon, és elkerülhető vele, hogy a
szerencsére vagy imádkozásra kelljen bízni a sikert.”
•

Mi következik?
A felhasznált anyagok bevitelének optimalizálása, mennyiségük csökkentése a termelési rendszereinkben jó első lépés
lehet a talajegészség felé. Gazdasági és környezetvédelmi
előnyei is vannak e folyamatnak. Ahogy egyre tovább haladnak
ezen az úton a gazdálkodók, próbálkozhatnak műtrágyák és
növényvédők lecserélésével természetes eredetű szerekre.
Például a nitrogén műtrágyákat cserélhetik nitrogénmegkötő baktériumra és a gombaölőket növényi kivonatokra. E
bioalternatívák nagy választéka elérhető, ezeket egy következő, online cikkemben fedezem fel részleteiben. A sorozat
harmadik része (amit szintén online érhet majd el az olvasó)
a talajban megtalálható szerves anyagokról (TSZA), és az ezt
körülölelő témáról, az egyre nagyobb figyelmet keltő TSZA
képzéséről fog szólni. Manapság nagyon nagy az érdeklődés e
kérdéskör iránt, mint egyre gyakoribb tudományos kutatások
és technológiai fejlesztések is bizonyítják. Ez a három cikk
is a talaj egészségének megőrzését hivatott népszerűsíteni.
Továbbá, egy negyedik és egyben végső cikket (amely majd a
terraHORSCH egy későbbi kiadásában jelenik meg) alapoznak
meg e cikkek. Ez a cikk a rendszerszintű újratervezésről fog
szólni, amelyben a termelőrendszerek biodiverzitását és az
ökológiai szemlélet bevezetését fogom részletezni, górcső alá
véve a növényfajok diverzitásának növelését, legelésző állatok
tartását, valamint fák és nem produktív területek (táblák szélei)
ápolását.

10. Micronutrient application through seed treatments - a review.
(2012). doi: 10.4067/S0718-95162012000100011
11. Seed treatments for sustainable agriculture-A review. (2015).
doi: 10.31018/jans.v7i1.641
12. Foliar fertilization of crop plants. (2009). doi:
10.1080/01904160902872826
13. Uptake and Release of Elements by Leaves and Other Aerial
Plant Parts. (2011). doi:10.1016/B978-0-12-384905-2.000042

A QR kód mögött több olvasható
a talajanalízisről és talajaktivitásról angol nyelven.

terra  HORSCH

4 | 2020

29

Vállalati hírek
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A háttérben
A HORSCH különböző osztályain sokan törődnek azzal, hogy simán menjen
a gépek munkája a földeken. Mások viszont azt biztosítják, hogy működjön a
“HORSCH-rendszer”: szobákat festenek ki, konferenciatermeket készítenek
elő, villástargoncákat tartanak karban, vagy élelmezik a vendégeket, illetve
alkalmazottakat. A terraHORSCH most őket hozza reflektorfénybe.

M

anapság nagy a csend a HORSCH “Le Café”étkezőjében. A koronavírus-korlátozások miatt nem
sok a látogató Sitzenhofban. Az itt dolgozók most
csak egy menüt kapnak, és fix időpontokban kell
enniük, a biztonságos távolságot és higiéniás előírásokat betartva. Normális körülmények között ez egészen máshogy néz
ki: tíz ember dolgozik az étkezőben, akik a H
 ORSCH munkatár-
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sai, vendégei és képzési csoportjai egészséges étkeztetéséről
gondoskodik. Christine Weber, étkeztetési vezető és csapata
a főzés mellett fel is szolgálja az ételeket. Senki nem ismer
név szerint annyi kollégát, étkezési szokásaikkal együtt, mint
ők. A Le Café akkor is nyitva áll, amikor biztonsági okokból
a látogató csoportok nem mehetnek a HORSCH egyéb termeibe. Az étkezőben sokféle főétel, leves, saláta és desszert

01 A Le Café étkező csapata, Christine Weber (balról a 3.)
csapatvezetővel.
02 Leo Zechmann (jobbra) és Reinhard Mayer (balra) többek között
a kiállítási kellékekre figyelnek: elküldés előtt mindent gondosan
becsomagolnak, ami pedig visszajön azt ellenőrzik és ha szükséges,
megjavítják.
03 Minden karbantartási feladatról Jürgen Ehrnsperger (balra) és Simon
Zechmann (jobbra) gondoskodik a HORSCH-nál.
04 A tárgyalókat mindig Olga Eichholz (jobbra) és Lea Bieber (balra)
készíti elő a vendégeknek.

segítségül. Hetenként többször takarítják ki az irodákat. Ők a
kapcsolattartók, ellenőrzik a takarítás minőségét, és javaslatot
tesznek, ha javításra szorul a takarító szolgáltatás. Szorosan
együtt dolgoznak az étkező csapatával és a karbantartókkal.
Ebédidőben Lea Bieber felel a pénztárért az étkezőben. Ő
intézi az üzleti ebédek foglalását is. A HORSCH központja
sok épületből áll. Olga Eichholz és Lea Bieber az összesért
felelős. Igen nagy távolságokat tesznek meg naponta – néha
akár 14 kilométert is.

HÁZON BELÜLI TECHNOLÓGIA

EGÉSZSÉGES ÉS HELYI
A csapat különösen nagy figyelmet fordít helyi alapanyagok
beszerzésére. A HORSCH helyi gazdálkodókat, henteseket és
pékeket támogat. Az ételek elkészítéséhez rengeteg zöldséget
és gyümölcsöt használnak. “Büszkék vagyunk, hogy friss,
adalékmentes alapanyagokkal dolgozunk”, mondja Christine
Weber. Továbbá, nagyon figyelnek az étel tudatos felhasználására és leghatékonyabb feldolgozására.
Nagyszerű a csapatszellem és a kollégák közti hangulat.
Utat adva a kreativitásnak, bárki előállhat új ételek ötleteivel.
Ez biztosítja, hogy nem nagyon ismétlődik a menüsor. Az
étkezés támogatott, mindenki jó áron jut hozzá. Nálunk a
HORSCH-nál nagyon fontos, hogy kollégáink egészséges
ételeket egyenek, ezt próbáljuk étkezőnkben támogatni. Az év
elején fitnesz-heteket rendeztek a Le Café-ban, az egészséges
étkezést és életmódot népszerűsítve. Heti három alkalommal a
konyhai csapat extra kalória-csökkentett ételt kínált. A másik
két napon pedig többféle köret és saláta volt a salátabárban.
A visszajelzések olyan jók voltak, hogy biztosan megismételjük
a projektet.

TÖBB MINT TAKARÍTÁS
Olga Eichholz és Lea Bieber a vendégfogadást intézik a
HORSCH-nál. Ők készítik elő a konferenciatermeket, mindig az adott képzési csoport igényeihez igazodva. Ők felelősek azért, hogy
mindig legyen elég ital és nassolnivaló.
Különösen fontos értekezletek idején, a Le Café csapatával karöltve,
a konferenciateremben szolgálják
fel az ételt. Utána kitakarítják a
termet, és előkészítik a következő
megbeszélésre. De nem egyedül
gondoskodnak a helyiségek és az
épület tisztántartásáról. Nagyobb
munkáikhoz, mint például ablakmosáshoz, vagy egy új épület általános takarításához, külső céget hívnak
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kapható. Továbbá aprócska nassolnivalók és szendvicsek is
készülnek naponta. Főételből húsos és halas fogások mellett
vegetáriánus, vegán és kalória-csökkentett ételek is elérhetők.

A gondnoki teendőket Leonard Zechmann és kollégája,
Reinhard Mayer látja el. Nekik is a telep egésze a munkahelyük. Bármilyen problémára ők reagálnak először. A takarító és az irodai munkatársak velük lépnek kapcsolatba,
ha valamilyen probléma merülne fel. Munkájuk változatos
és izgalmas. Része a székek biztosítása értekezletekhez, a
polcok feltöltése az étkezőben és a boltban, a falak festése,
a megfelelő üdítőellátás biztosítása minden épületben, a kiállítási eszközök kezelése és még sok más minden. Ők gondoskodnak arról is, hogy biztonságosak és barátságosak legyenek
a gyermekmegőrző szobák, amelyeket a vállalatnál dolgozó
szülőknek biztosítanak, a HORSCH szabadidős gyermekgondozó programjával. És persze ők felelnek a játszótéri játékok,
a trambulin, a faház, a medence és a hinták állapotáért. Téli
és kerti munkák is az ő feladatkörükbe tartoznak. Ügyelnek,
hogy az udvar tiszta és rendes maradjon, és megjavítanak
mindent, ami viszonylag gyorsan elintézhető (kilincsek, légkondicionáló, stb.). Nagyobb, hosszabb munkákra külsős
segítséget keresnek. Gondnokaink mindig figyelnek kollégáik
kisebb-nagyobb bajaira, és igyekszenek azokra minél gyorsabban kreatív megoldásokkal válaszolni.
Leonard Zeichmann az Agritechnica csapatának is oszlopos tagja. Mind Sitzenhofban, mind Hannoverben ügyel
a stand tökéletes állapotára, és arra, hogy minden kéznél
legyen, például a szórólapok.
Fia, Simon Zechmann, is a HORSCH-nál dolgozik, már négy
éve. Ipari gépekre specializálódott elektronikai technikusként
a logisztikai karbantartás a szakterülete. Neki is változatos
a munkája, többek között ellenőrzi a targoncák állapotát.
Tulajdonképpen, ő az építési felelős, a HORSCH minden üzletágánál. Feladataiba elektronikai technikusi képzése alatt
tanult bele. Nagyobb feladatok elvégzéséhez külsősökhöz
fordul. Az új gyárcsarnok miatt az ő és kollégája,
Jürgen Ehrsnsperger, munkája jelentősen megszaporodott. Tervünk, hogy a továbbiakban
egy profi csapatot építsünk fel, akik a
karbantartásért felelnek. 
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Partnerriportok

HÁTSZÉLBEN VETNI
Lettország egyik legnagyobb gabona- és hüvelyesvetőmag-termelője a Kotini
Farm. A gazdaság többféle növényt is termeszt. Aldis Ločmelis tulajdonos hozta
létre, akivel az idei tavaszi szezon előtt beszéltünk.

A

ldis és édesapja 1992-ben kezdtek gazdálkodni
Vilaka településen, Skilbeni Parish-ban (Latgale
régió), a lett-orosz határ közelében. 12 hektáron
termesztettek árpát. Az ezredforduló környékén
már 360 hektáron dolgoztak, és az összes terményt maguk
dolgozták fel helyben. Mindig is sok volt a munkájuk, de nem
sok hasznuk származott belőle. Ideje volt stratégiai döntést
hozni. A gazdálkodó ekkor már tisztán látta: “Vagy a legmodernebb technológiával dolgozom, vagy sehogy!” Így vált
Kotini-ből Lettország legnagyobb vetőmag termesztője, évente
több ezer tonnát értékesít.

A gazdaság
A gazdasághoz 3000 hektár tartozik, ebből 2000 saját
tulajdon. Az átlagos táblaméret 22 hektár. A Kotini sokféle
növényt termeszt: búzát, árpát, zabot, rozst, repcét, babot,
borsót és fűféléket is. Növényeik 70 százaléka tavaszi. “A
jó vetésforgó elengedhetetlen, ezáltal tudjuk csökkenteni
a vegyszeres növényvédelem mértékét. Emellett szántanunk sem kell, így nem serkentjük a gyommagokat, és nem
pusztítjuk el a talaj biológiai aktivitását. Elnyúlik a vetési és
betakarítási ablak, így csak pár nagy hajrá van szezon közben”, mondja Aldis.
Részben egyenesen a tarlóba vetnek, minimális mennyiségű a szántás. Néhány táblán már több, mint tíz éve nem
használtak ekét. Sekélyen szoktak kultivátorozni, hogy meglazítsák a föld felső rétegét, és hogy beforgassák a növényi
maradványokat. Aldis egy HORSCH Focus 6 TD-t és egy Cruiser 12 XL-t használ. E gépek gazdasági előnyeiről így beszél:
“Szántáskor 16–17 liter dízelre van szükségünk. A HORSCH
StripTill módszerrel csak 11–13 litert használunk, azt is amikor trágyázunk, így mindent egyszerre meg tudunk oldani.
Amikor felhagy a szántással az ember, és még nem optimális
a vetésforgója, biztosan lesznek kisebb esések a hozamban.
De nem szabad feladni, hosszú távon megéri!”
Kezdetben a gazda az ekét és a forgóboronát részesítette előnyben, de egyszerűen csak azért, mert még nem volt
tapasztalata a szántásmentes technológiával. “Mióta nem
szántunk, sokat javult a földjeink struktúrája és egészsége.
Több földigilisztát és szerves anyagot tartalmaz. A növények
gyökerei nem közvetlenül veszik fel a tápanyagot: először
gombák és baktériumok dolgozzák fel. És ha a hiányoznak a
talajból tápanyagok, elégtelen a növények tápanyagellátása. A
talaj mélyszántása viszont elpusztítja a gombák és baktériumok
jótékony hálózatát. Továbbá, szántásmentes technológiával a
fiatal növények ott tudnak gyökeret ereszteni ahol az előző növény gyökerének maradványai vannak, azok pedig lebomolva
szerves anyagot adnak a talajhoz. A tápanyagok jelenléte miatt
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kényelmes, egyszerű és komplikációktól mentes a következő
betakarítás”, magyarázza Aldis.

Szélirány és optimális sorköz
Hogy versenyben maradhassanak, a gazdálkodóknak mindig
gondolkodniuk kell új, a megszokottól sokszor eltérő módszereken. Ilyen az uralkodó széliránnyal párhuzamosan vetni
a sorokat. “A régiónkban nyugati szél dominál. Ezért vetjük
sorainkat kelet-nyugati irányba, így több levegő jut a talajba,
és kevesebb felesleges víz ragad meg benne. Kiiktatunk egy
patogénforrást, főleg a sűrűn vetett növények esetében. Ki kell
hoznunk a maximumot a rendelkezésünkre álló természetes
erőforrásokból: a napból, vízből és szélből”, hangsúlyozza
Aldis Ločmelis.
E gazdaság másik különlegessége a 30 centiméteres sortáv.
Aldis HORSCH Focust használ, amellyel több, mint elégedett.
Második éve vet repcét, rozst, búzát, tritikálét, kendert, zabot
és babot 30 centi távolságra. “Tavaly próbáltunk árpát is így
vetni, de rettenetesen nézett ki a tábla. Viszont az árpa kalászai
szépen kifejlődtek, és a cséplés is sokkal egyszerűbb volt, mint
15 centis távolsággal, mert nem feküdt le az árpa a talajra. De
tavaszi árpát és lent még mindig a hagyományos távolságra
vetünk, mert jobban tetszik úgy”, mondja a gazdálkodó.
Aldis rájött, hogy 30 centiméteres távolságnál könnyedén
tud a sorok között vezetni, a növények rongálása nélkül. Ezért
szeretne egy HORSCH kultivátort beszerezni, mechanikus
gyomirtásra. Ez a technológia ideális biofarmoknak, márpedig Aldis az elkövetkezendő időben gazdálkodása egy részét
ilyenre szeretné átállítani.

A Kotini farm az orosz határhoz közel, a
Latgale régióban.

01

01 Aldis Ločmelis nagyon büszke
két HORSCH Focus 6 TD gépére.

Magtermelés
A vetőmagtermelés Kotini fő profilja. “Magokat azóta termesztünk, mióta megalapítottuk a gazdaságot. Pillanatnyilag
2200 hektáron állítunk elő minősített vetőmagokat. Ez az
üzletág viszont nem túl egyszerű, mivel évről évre nagyot változik a kereslet. Vetőmagjaink olyan tiszták, amennyire lehet,
és csak annyi növényvédőszert használunk, amennyit nagyon
muszáj”, meséli Aldis. A gazdasághoz nagy tároló és szárító
tartozik még. Körülbelül 3000 tonna vetőmagot termesztnek
évente. 30 silójuk összes kapacitása 7000 tonna.

02 Minden terménynek külön siló

Termékek
A farmon mindent feldolgoznak, ami a földeken betakarítanak. “Csak abból készítünk ételt, amit mi magunk termelünk
meg, és ami meggyőzött. Az ételeink jellemzője, hogy minden
egy bizonyos választékból készül. Így garantáljuk, hogy mindig
ugyanaz marad a főzési idő és az íz”, mondja a tulajdonos,
“Folyamatosan vizsgáljuk a különböző fajtákat, mert mindegyik máshogy viselkedik különböző körülmények között”.
A Kotini átlátszó csomagolásában jól láthatja a vevő a minőséget. Mindig adnak hozzá számlát és használati útmutatót.
Takarmányt is előállítanak – génmódosító adalékok nélkül.
Termékeiket az interneten és bioüzletekben árulják.

Gépek
Tizenegy traktor van a gazdaságban, ebből kettő csuklós Case,
van még négy kombájn, valamint számos rakodógép és egyéb
gép. A tulajdonos a farm udvarának közepén díszelgő két
gépre a legbüszkébb: a két HORSCH Focus 6 TD egyike üreges
tárcsájú, szintezéshez, a másik morzsolóhengeres. “Mióta
HORSCH eszközökkel dolgozunk, kevesebb gépet tartunk fenn
szántásra. Ez persze csökkenti a költségeinket”, mondja Aldis.
A gazdaság HORSCH vetőgépein egy főtartály a vetőmagoké és a műtrágyáé, plusz egy opcionális 400 literes tartály
a harmadik komponensnek. “Mindent ezekkel a gépekkel
vetünk, még a babot is. Régebben szántottunk a bab vetése
előtt, de mióta a HORSCH technológiáját használjuk, már nem
kell”, mondja elégedetten a gazdálkodó.

02

Másik fontos gépük egy HORSCH Cruiser 12 XL kultivátor,
amellyel a betakarítási maradványokat dolgozzák a földbe.
“Ezzel 15 centiméter mélységig tudnánk megmozgatni a
földet, de mi csak maximum 4-ig dolgozunk. Általában még
addig se, leggyakrabban 1-2 centi mélyen. Egy kultivátor,
traktor, borona és permetező, mindössze ennyire van
szükségünk. Gondolkozunk még egy gyomfésű beszerzésén,
hogy mechanikusan tudjunk gyomlálni.”

A jövő
A gazdaság jövője a könnyen előállítható termékek kínálatának
bővülésétől és a biotermékek termelésétől függ. “Szeretnénk,
hogy biotanúsítványt kapjon a farmunk egy része. Ott nem
használunk növényvédő szereket a babhoz, és szeretnénk
egy biotermékcsaládot. Ezek mellett vegetáriánus és vegán
termékeket is előállítanánk. Ami még sokaknak fontos lehet:
nemsokára gluténmentes termékekkel bővül a palettánk. Kielégítjük az emberek óhajait: így egyszerűbben és olcsóbban
juthatnak majd élelemhez”, így foglalta össze gazdálkodói
filozófiáját Aldis Ločmelis.
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Kulturális küldetés
Májusban és júniusban kellett volna megrendezni a sokféle programmal színesített HORSCH Terepgyakorlati Napok 2020-at Franciaországban és Ausztriában.
A koronavírus azonban ezeknek a terveknek is keresztbe tett. Az ausztriait a
donnerskircheni Seehof-ban tartottuk volna, amely az Esterházy birtok része.
Ehelyett a Bio-Landgut Esterházy két ügyvezetője, David Goldenits és Johannes
Niegl, mutatja be gazdaságukat a terraHORSCH-nak.

A Bio-Landgut Esterházy gazdaság két ügyintézője: David
Goldenits (jobbra) és Johannes
Niegl (balra).

terraHORSCH: Kérlek, mutassátok
be magatokat és a Bio-Landgut Esterházyt.
Johannes Niegl: 2018 óta vagyok a
Bio-Landgut Esterházy gazdaság egyik
ügyvezetője, és főleg a kereskedelemért
felelek. Egy kis gazdaságban nőttem fel,
majd egyetemen üzletvitelt tanultam. Az
üzletvezetési témák mellett sokat foglalkozom digitalizációval, amely egyre
jobban beszivárog az agráriumba. Geokódolt adatokkal dolgozunk nap, mint
nap, és ezeket stratégiai tervezésünkben
is hasznosítjuk. Ez az irány egyre fontosabb lesz a jövőben, semmiképpen sem
szeretnénk elhanyagolni.
David Goldenits: 2013 óta dolgozom
a Bio-Landgutnál, én vagyok felelős a
mezőgazdaságért, az állattartásért és
a környezetvédelmért. Asszisztensként
kezdtem, majd ahogyan jöttek a kihívások, egyre több felelősséget vállaltam.
Hasonlóan Johannes Niegl kollégámhoz,
én is egy gazdaságban, pontosabban
bio-zöldséges tanyán nőttem fel. Ezt a
hasznos gyakorlati hátteret egészítettem
ki agrár- és táplálkozástudománnyal a
Természet- és Élettudományi Egyetemen.
Vessünk közelebbi pillantást a
Bio-Landgutra. Milyenez az időjárási
viszonyok? Mennyi az éves csapadék? Milyen az uralkodó talajtípus?
David Goldenits: A Bio-Landgut Esterházy a Fertő tó közelében van, Ausztriában. A vidéket kontinentális klíma jellemzi, nagyon hideg telekkel és nagyon
forró, akár 40 fokot elérő nyári hőmérséklettel. Ausztria egyik legmelegebb és
legszárazabb régiója ez. Az éves csapadék 450 és 600 mm között mozog. Ez
nagyban befolyásolja, hogy mit, hogyan
csinálunk a farmon. Főleg a megfelelő
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növények és vetőmagok megválasztásában fontos ez. A Fertő
környéke nagyon szeles, ez pedig nagy kihívásokat állít elénk,
az erős szélerózió miatt, főleg tavasszal. Ezt a menedékövbe
ültetett fákkal és cserjékkel, valamint célzott humuszképzéssel
próbáljuk ellensúlyozni. A Machinery Ring Styria Tápanyagkezelési Központja évente végzett talajvizsgálata megmutatta,
hogy következetes stratégiánknak köszönhetően talajainkban
5 százalékra emelkedett a humusz aránya. Itt a talaj típusa
a sekély, homokos, zúzottköves földtől a nehéz, agyagosig
terjed. Átlagpontszámuk viszont nem magas, mindössze 38.
Tábláink 60 km-es kerületen belül, 113 és 400 m magasság
között helyezkednek el.
A donnerskircheni Seehof az Esterházy birtok egyik fő
oszlopa. Mi áll pontosan az Esterházy név mögött?
Johannes Niegl: Az Esterházy család nagy nyomott hagyott
a Pannon vidéken négy évszázad alatt. A második világháború
alatt magyarországi területeinek nagy részét elveszítette a család. Burgenlandban, Ausztriában viszont megtartottak 44 ezer
hektárt. Az utolsó herceg, Esterházy Pál tovább szerette volna
adni a család kulturális és vagyoni örökségét a jövendő generációknak. Vágyát felesége, Esterházy Melinda teljesítette
be 1994-ben, több alapítvány elindításával. Az Esterházy
Alapítványok mezőgazdaságtól és erdőgazdaságtól kezdve,
természetvédelemmel, szőlőműveléssel, ingatlankezeléssel,
turizmussal és kultúrával is foglalkoznak.
David Goldenits: Az alapítványok célja többek között az
ágazatok egészséges növekedése és modernizációja. Ezért
a történelmi emlékek és kulturális gyűjtemények ápolására,
fenntartására, és a nagyközönség előtti megnyitására fordítják
a bevételt. 2002-ben a Bio-Landgut Esterházy Ausztria egyik
legnagyobb bio-gazdálkodása volt. Emellett az első nagy
osztrák farmok egyikeként fogta a termőföldek összességét
biotermelésbe. Több helyen gazdálkodunk, de jelenleg a
donnerskircheni Seehof kapja a legnagyobb figyelmet. Ez egy
látogatható modellgazdaság, ahol nagy rendezvények sora
várja az idelátogatókat. Például a Bio Terepnapok 2018-as
nagy sikerei után 2021-ben is megrendezzük.
Mekkora területen gazdálkodtok?
David Goldenits: 5,600 hektár földet művelünk, ebből
2,200 hektár viseli a Bio-Landgut Esterházy nevet. A többi területet bérbe adjuk. Középtávú célunk, hogy minden Esterházy

02

01 Gyakran érkeznek vendégek a donnerskircheni Seehofba, ahol a
mezőgazdaságról tanulhatnak. Ilyen esemény például a Bio Terepnapok,
amely az első évében, 2018-ban, nyolcezer látogatót csalogatott a
birtokra.
02 Az olajtök a Bio-Landgut Esterházy egyik különlegessége.

földön biotermelés legyen, egy márkanév alatt. 22,400 ha
erdőterület mellett körülbelül 16 ezer hektárnyi szántóföld
nincsen használatban, vagy csak kis mértékben. Ezek a területek ma sajnos sok aggodalomra adnak okot természet- és
fajvédelmi szempontból.
Mit szeretnétek elérni a földművelési módszereitekkel?
Johannes Niegl: 2002-ben az Esterházy Alapítvány nagy fába
vágta a fejszéjét. Ismét középpontba szerette volna állítani a
mezőgazdaságot, és annak népszerűsítését vette célba. Bár az
Esterházy birtok már 2002 előtt is nagyon sikeresen gazdálkodott, kevesen ismerték a környéken. Mára rengeteg eseményt
rendezünk a gazdaságban. Például, a Bio Terepnapok mellett,
minden évben van farmfesztivál Seehofban. Így már sokkal
több a látogatónk, mint régen. Logikus következmény volt az
infrastruktúránk bővítése egy modern húsüzemmel, látogatói
központtal és szeminárium teremmel. Modellfarmként felelősséget szerettünk volna vállalni a természet, a társadalom,
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valamint a szociális és kulturális értékeink felé. A földdel, a
régióval és annak lakosaival kötött kapcsolatunk fontos alapot
adnak döntéseinkhez. Ezt a felelősségtudatot mi nem csak
cégen belüli kötelességünknek érezzük, a cégünkön kívül is
tudnunk kell vállalni.
Ez milyen mértékben befolyásolja a termékeitek marketingjét?
David Goldenits: Mindent, amit az erdőinkben, farmunkon
vagy kőfejtőinkben termelünk, “PANNATURA” nevű cégünk
értékesíti. A búzát, hüvelyeseket és számos olajnövényt saját
cégünkben dolgozzuk fel, vagy partnerek bevonásával. E
márkanév alatt értékesítjük a mobil tyúkóljainkból származó tojást, és a birtokunkon szorgoskodó méhek mézét is.
Angus marháink húsát és a vadászterületeinkről származó
vadhúst új seehofi húsüzemünkben dolgozzuk fel, amit aztán
húspogácsaként, vagy füstölt húsként árulunk. Ezeket és más
egyéb termékeinket is, mint a lisztet, kekszeket és olajokat
saját kismartoni (Eisenstadt) piaccsarnokunkban és osztrák
szupermarketekben áruljuk. Rendezvényeinken elkezdtük
használni saját büfékocsinkat is. Növelni szeretnénk ágazati
befektetéseinket, mivel nem csak a helyi termelést, de a helyi
értékesítést is népszerűsíteni szeretnénk. A jövőben, földjeink
bérlőinek fel szeretnénk kínálni a lehetőségét, hogy termékeiket “PANNATURA” vagy Bio-Landgut Esterházy márkanéven
értékesítsék. Így jobban képesek lennének kiegyenlíteni a
folyamatosan változó árakat, javíthatnák termékeik minőségét,
és jobb helyi értékesítési lehetőségeket kapnának.
Milyen növényeket termesztetek? Kérlek, magyarázzátok el a vetésforgótokat is.
David Goldenits: Tízrészes forgóval hozzuk ki a legtöbbet
tábláinkból. A hüvelyesek aránya 20 százalék. Főleg szójababbal, lóbabbal és téli borsóval foglalkozunk, valamint
takarmányborsót vetünk köztes kultúraként. A legfontosabb
növényeink viszont még mindig az étkezési gabonák, különösen az őszi búza és az őszi árpa. A mi időjárási viszonyainkhoz
legjobban gabonák illenek. A forró, száraz és szeles nyaraknak
köszönhetően igen ritkák az őszi búza gombás megbetegedései. Átlagosan 3.3 tonna körüli hozamot vagyunk képesek
elérni. Az őszi árpa is nagyon fontos eleme lett a gazdaságunknak, mivel egy helyi sörfőzdének köszönhetően már saját
biosört is termékeink sorában tudhatunk. Egyéb termesztett
gabonánk a rozs, tönköly és a zab. A zabhozamunk általában
4 tonna körüli, és azt nagykereskedőknek áruljuk. Megművelt
földjeink negyedén állataink takarmányát termeljük meg.
Ennek ellenére a hangsúlyt élelmiszer termelésére fektetjük.
Ahogyan már említettük, a régiónk nagyon száraz, tábláink
35 százalékán lehet öntözni. Ennek egyharmada már automatizált. Mivel a talajvíz igen mélyen van, és kevés felszíni vízhez
jutunk hozzá, túl sokat nem öntözhetünk. Földjeinken így
inkább más módokon igyekszünk a szárazság ellen küzdeni.
Mélylazítást kombinálunk sekély, átfogó kultivátorozással, és
szárazságtűrő fajokat illesztünk be a vetésforgónkba.
Őshonos és különleges fajtákat is termesztetek?
David Goldenits: Igen! A különleges fajták fontos szerepet
játszanak gazdaságunkban. Például az olajtök. Jó szárazság-
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tűrő, ideális növény mifelénk. Az átlagos hozam körülbelül
400 kg szárított mag körül szokott lenni. Csicseriborsó termesztésével is elkezdtünk kísérletezni. A hatalmas kártevői
nyomást a régiónkhoz igazított művelési idővel és célzott
öntözéssel kezeljük. Más hüvelyesekhez képest a csicseriborsó
nagyon jól bírja a szárazságot. Próbáltunk már olyan régi búzafajtákat is termelni, mint az emmer vagy az einkorn. Egész
jó hozamot tudtunk velük elérni. Probléma a régi búzafajták
utáni elenyésző piaci kereslet. A következő Bio Terepnapokra
készülünk 170 különböző fajtát felsorakoztató. Ezek között
természetesen az előbb említett emmer és einkorn fajták is
szerepelni fognak. Talán sikerül majd ezeket újra megismertetni a nagyközönséggel, így majd egyre jobban tudják a gazdák
ezeket beépíteni vetésforgójukba.
Milyen egyéb projekteket rejt még a jövő?
Johannes Niegl: Az említett program mellett számos más tervünk van a közeljövőre. A gazdaság további modernizációja és
a közösséggel létesített kapcsolatunk fejlesztése is tervben van.
Hogy ezeket megvalósítsuk, több építkezési projektre kerül
sor hamarosan. Nagyon sok pénzt fogunk fektetni Seehof
azon részeinek fejlesztésébe, amik nyitottak és érdekesek látogatóinknak. A régi magtár padlását már átalakítottuk szemináriumteremmé, és egy másik rendezvénytermet is létesítettünk
már. A hangsúly mindig azon van, hogy Seehofot egy olyan
hellyé alakítsuk, ahol növelni tudjuk az élelmiszert és az azt
körülölelő infrastruktúrát érintő társadalmi tudatosságot.
Hogyan kezdőtött az együttműködés HORSCH-al? Mit
vártok a közös munkától?
David Goldenits: A farmfesztiváljainkon és egyéb rendezvényeinken kezdtük észrevenni, hogy milyen fontosak a jó
kapcsolatok az iparágon belül. Ezek a rendezvények jó kapcsolódási platformként szolgálnak. Próbálunk olyan partnerekkel felvenni a kapcsolatot, akik támogatni tudnak céljaink
elérésben, és akikkel közös projekteket is tervezhetünk. A
HORSCH-ban tökéletes partnerre találtunk. Közel vagyunk
Bécshez, Budapesthez és Pozsonyhoz is, így nagyon ideális az
elhelyezkedésünk Kelet-Európában, ahol a HORSCH nagyon
aktívan jelen van. Reméljük, hogy ennek a kapcsolatnak köszönhetően még több olyan új látogatót fogadhatunk majd,
akik amúgy nem jöttek volna el hozzánk. A HORSCH saját
Terepnapjai mellett jelezte, hogy a mi Bio Terepnapjainkon
is szeretne részt venni, bár sajnos ezek elmaradtak. Ennek
ellenére, a HORSCH már jelezte, hogy jövőre, 2021-ben, is
szeretnének jönni Bio Terepnapjainkra. Nagyon várjuk egyéb
közös munkáinkat is a továbbiakban.

KALKULÁLT
KOCKÁZAT
Amikor biogazdálkodássá alakult az Agr’Estuaire, középpontba került a géppark,
mivel nagyban meghatározza a stratégiát: egyfelől a munkaidő optimalizálását,
másfelől hogy olyan növényekre lehessen koncentrálni, amelyeknek nagy a
hozzáadott értékük.

A

z Agr’Estuaire, Bordeaux-tól északkeletre, május
25. és 27. között rendezte volna meg a HORSCH
Gyakorlati Terepnapokat. Fő témák a kukorica, a
gyomfésű használata, a Maestro család új szemenkénti vetőgépe és persze maga a gazdaság lettek volna. Sajnos
a koronavírus miatt törölni kellett ezt az eseményt.
Yoann Gauchery, agrármérnök felelős a gazdaság működéséért, amely idén teljes mértékben biotermelésre váltott.
Gauchery négy partnerével vette át a 880 hektáros gazdaságot. Eredetileg hagyományosan művelték a földeket, a
vetésforgó pusztán kukoricából és búzából állt. Ma árpa terem
45 hektáron, kukorica 245-ön és szója 570-en. A gyomor
főként mechanikusan irtják. “Fejleszteni szerettük volna a
termelésünket, ezért váltottunk biogazdálkodásra, sok beszélgetés után. Az ezzel járó gyakorlati kihívások is csábítók. Ebben
mind az öten egyetértünk. Páran közülünk már próbálkoztak
korábban biogazdálkodással pár táblán, vagy éppen melegházban zöldségekkel”, meséli Yoann Gauchery.

Pénzbefektetés
A gazdaságot arra a szintre juttatni, ahol ma van, kemény
munka volt. Az Agr’Estuaire Gironde megyében fekszik, így
a talaj sík és mocsaras. Miután 2015-ben átvették a gazdaságot, kezdésnek nagyon sok energiát kellett fektetni
a legnagyobb probléma, a vízgazdálkodás orvoslására. Az
érkezésük előttihez képest négyszer annyi munkát kellett
beletenni a gazdaságba. A cél az volt, hogy évi 200 hektár
földet tudjanak gazdálkodáshoz optimalizálni. A vetésforgóba
azonnal beillesztették a búzát, hogy a talaj feljavítása már
nyáron megkezdődhessen. A talaj meszes kezelése segített
a felső 15–20 centiméter pH értékének növelésében, és keresztirányban meglazították a talajt. Zöldítést is bevetettek,
hogy mihamarabb tudjanak kukoricát vetni. A köztes kultúrát
a sorközökbe ültették, és a kukorica leendő helyére bakhátat
húztak, hogy gyorsabban száradjon a talaj. A gazdaság átvételétől már szóba se jött a szántás.

A köztes kultúra összezúzása 2019
telének végén.
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“Tisztában voltunk azzal, hogy fejleszteni kell az energiaellátási és öntözési rendszerünket. A földjeink 97 százalékán
öntözünk. Alkalmazunk egy mechatronikai szakembert, aki
az öntözőrendszerért és minden elektronikai berendezés
fenntartásáért felel. Ehhez természetesen a traktorok és a GPS
berendezések is hozzá tartoznak”, mondja Yoann Gauchery.

A gépek az átalakulás fő tényezői
A biogazdálkodás bevezetésekor az egyik legnagyobb kihívás
a munkaerő biztosítása volt. Több, mint a vetésforgó 90 százaléka öntözött tavaszi növény. Így az alkalmazottaink száma
rögtön megduplázódott: egy fő/200 hektárról, egy fő/100 hektárra! Ezt a problémát a gépeink munkaszélességének növelésével, Controlled Traffic Farming (CTF) technológiával és a
táblák újrarendezésével meg tudtuk oldani. “Szezonban hat
ember, 150 hektáronként egy alkalmazott dolgozik a földeken. Minden táblánk négyszögletű, némelyik négyzet alakú,
és 30-100 hektár méretű. A biogazdálkodás másik kihívása a
szűk időjárási ablakok. Ezt is a szélesebb munkagépek oldották meg. Ha a körülmények adottak, a gépeink a hét minden
napján, egész nap üzemelnek”, meséli Yoann Gauchery.
“Az előző tulajdonos csak felületesen foglakozott a talaj
megművelésével, és az öntözéssel sokat rontott a talajstruktúrán. Ezért döntöttünk úgy, hogy mélyebben dolgozunk,
hogy meg tudjuk lazítani az agyagot, megnövelve a felületet,
amelyen a növények gyökerezhetnek. Így növelni tudtuk
a hozamot. Ha intenzív művelést fontolgat valaki, akkor a
gyengébb talajok teherbírását is figyelembe kell venni. Ezt
a problémát CTF-fel és köztes kultúrákkal oldottuk meg”,
mondja Gauchery.
A fő termények mellett annyi köztes kultúrát igyekeznek
vetni, amennyit csak lehet, hogy ne maradjon semennyi talaj
takaró nélkül. A föld magasabb szervesanyag-tartalma növeli
a talaj teherbíró képességét és a biológiai aktivitást is. Korábban a köztes kultúrákat két lépésben vetették. Tiger DT-vel
helyreállították a talajstruktúrát, majd egy Partner tartályos
Jokerrel megforgatták a talajfelszínt, hogy aztán szórásosan
lehessen vetni. Idén viszont már csak egy lépésben vetettek,
Partner tartályos Tiger MT-vel. Így, amint legurul a kombájn a
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földről, kezdődhet a vetés. A tárcsák keverik, a hátsó fogak
pedig 25–30 centiméter mélyen dolgozzák meg a talajt. Majd
a Terrano FG nagyon rövidre vágja a zöld növényeket. A fogak
összezúzzák a növénymaradványokat, a borona pedig szépen
eloszlatja a talajon. A Terranót henger nélkül használják, így
kisebb a gyomosodási nyomás. A Tiger MT és a Terrano FG
különböző mélységben dolgoznak. Gauchery kiemeli: “Kevés,
de a legjobb gép, teljes mértékben kihasználva!”

A CTF forradalom
“Mint sok más gazdálkodó, mi is a HORSCH eseményein találkoztunk először a CTF-el. 9 méteres pályán és annak szorzatain
dolgozunk. A földjeinket ehhez a rendszerhez igazítottuk, az
abszolút legkisebb teherrel tömörítjük. A gépkezelők előre
beállított pályákon haladnak, így tudjuk csak megóvni a
legfőbb termelőeszközünket: a talajt”, mondja a gazdálkodó.
Az Agr’Estuaire 12 méter helyett 9 méter mellett döntött,
mert az ő mocsaras földjeiken ez jobban illik a talaj teherbíró
képességéhez. Ezzel a szélességgel jobb és egyenletesebb
a szalma és a pelyva szétszórása a kombájn mögött, és a
trágyázás is.
Amint rögzítették a gépek munkaszélességét, a következő
gyakorlati kihívás a művelőutak kijelölése volt. Egyik tábla sem
tökéletes négyzet, és a mocsaras földek topográfiája miatt
100-200 méterenként van egy csatorna. Így két művelőút
kellett az árkok miatt: egy a csatornák előtt és egy után,
táblánként átlagosan 5-7.
A rendszert úgy terveztük, hogy minden táblán a leghatékonyabb legyen a munka. Minden traktorban megvan a
CTF-pályák összegzése. Ez segíti pontosan követésüket, és
elkerülni új pályák kijárását.

Új technológiák
“Trimble GPS rendszert és Climate Field View szoftvert használunk a tábláinkon navigáláshoz és a földek valós idejű
felügyeletéhez, hogy a változó körülményekhez tudjuk igazítani a trágyázás mennyiségét és minőségét”, mondja Yoann
Gauchery, majd hozzáteszi: “Így a vetés sűrűségét is változtatni tudjuk öntözött és nem öntözött tábláink között. Vetés

02

03

01 A Terrano 10 FG-t főleg sekély szántásra
használják.
02 Idén a HORSCH Tiger 4 MT kiváltotta a
Tiger AS-t és a Joker RT-t is.
03 Az Agr’Estuaire farm ügyvezetője, Yoann
Gauchery, agrármérnök.

közben rengeteg adatot gyűjtünk: a vetési sűrűség, a szervesanyag-mennyiség és a talajnedvesség mind láthatóak egy
iPad-en. Ez nagyon hasznos, és sok mindent leegyszerűsít.”

Jövőbeni tervek? Új növények?
“Célunk, hogy minden legalább olyan jól működjön, mint
eddig, de közben folyton szeretnénk javítani a stratégiáinkon.
Ez az első évünk, hogy teljesen bio módon gazdálkodunk.
Hagyományos növényeket is be szeretnénk illeszteni abba a
rendszerbe, amit az új gépeinkkel építettünk ki. Így kukoricát,
árpát és szóját mindenképp fogunk vetni. Olyan növények
termesztésével szeretnénk foglalkozni, amelyeken viszonylag
nagy a haszon”, mondja Yoann Gauchery.
Majd így folytatja: “ A vetésforgónk fontos része a kukorica, ezért gondolkodunk különböző fajták, mint a csemegekukorica, pattogatni való kukorica és kukorica-vetőmag bevezetésén. A kukorica művelését már nagyon jól
csináljuk, és az öntözőrendszerünk is megvan hozzá, így

sok hozzáadott értéket hozna különböző fajták használata.
Ám ezek a növények nagyon igényesek. Sok befektetést és
erőfeszítést igényelnek. Ezért zöldbab és paradicsom termesztésén is gondolkodunk.
Folyamatosan dolgozunk rendszereink fejlesztésén. Ezért
hoztunk létre egy teszttáblát, közösen a Girondei Agrár
Kamarával. A különböző szójafajtákat tudjuk ott próbálgatni.
Minden évben körülbelül tíz hektárt használunk kísérletezésre.
Új köztes kultúrákkal is próbálkozunk, például árpát teszteltünk szójával. Van több ötletünk is a jövőre. Ki szeretnénk
próbálni a kukoricát 1.5 méteres sortávval, minden sorközben
pedig valamilyen köztesnövénnyel.”
Yoann Gauchery így foglalja össze a jövőt illető elképzeléseit: “Mivel a partnereink érdeklődést mutatnak, és sok
tapasztalattal, valamint tudással látnak el minket, reméljük
öt éven belül új növényeket és rendszereket tudunk majd
kifejleszteni, ezt a tudást pedig más gazdáknak át tudjuk majd
adni.”
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A HORSCH tiszteleg
hűséges alkalmazottai
előtt
A HORSCH év végi ünnepélyén, 2019 decemberében, Hofban, majdnem minden
kül- és belföldi HORSCH telephelyről voltak kollégák. Jó alkalom megtisztelni a
nyugdíjba vonulókat és a régóta nálunk dolgozókat.
Tiz éve dolgozunk együtt:

40 éve dolgozunk együtt:

HORSCH Maschinen GmbH Ronneburg: Alexander Jörg,
Christian Schlegel
HORSCH Industrietechnik GmbH: Torsten Stehfest
HORSCH LEEB Application Systems GmbH: Daniel Beier,
Robert Eberhard, Verena Huber, Marco Köppel, Richard Loibl,
Bernhard Reseneder, Rudolf Seminerio, Anton Wanderwitz
HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf: Raphael Barbalace, Nikolaj Braun, Christian Eichenseer, Otto Hirthammer,
Jürgen Hoffmann, Manfred Köbler, Bernhard König, Alexander
Markl, Kerstin Mehlhorn, Michael Meier, Jürgen Muschler,
Erich Scheuerer, Alois Schneider, Andreas Steinbauer, André
Strathmann, Andreas Welde, Sandra Wiesenbacher
HORSCH Brazília: Stefan Vorwerk
HORSCH Szerbia: Sasa Vuckovic
HORSCH Ukrajna: Olena Andreieva, Taras Runtsiv

HORSCH LEEB Application Systems GmbH: Angelika
Milbich

25 éve dolgozunk együtt:

Gyakornokaink:

HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf: Dietmar Adler,
Franz Baier, Horst Keller, Freddy Linzmaier, Anatoli Penner,
Torsten Szameit, Christine Tischner, Heike Wolf

A HORSCH gyakornokai 2019-ben is kiválóan helyt álltak
vizsgáikon. Egyikük, Nasrollah Ibrahimi, fémtechnológiai specialista, külön dicséretben részesült kimagasló eredményeiért.
Ő teljesített legjobban a Felső-Pfalzi Ipari és Kereskedelmi
Kamara vizsgáján.

A 25 éve HORSCH-nál dolgozó munkatársaink a menedzsmenttel.
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Nyugdíjba vonulnak:
Tíz nyugdíjba vonuló munkatársunkat ünnepeltük meg:
HORSCH Maschinen GmbH Ronneburg: Jörg Krokowski,
Günther Schnelle
HORSCH Industrietechnik GmbH: Wolfgang Pfeifer, Lutz
Tretbar, Thomas Ulke, Hans-Joachim Lehmann
HORSCH Leeb Application Systems GmbH: Josef Fischer,
Herta Pitz
HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf: Alexander Riebel,
Waldemar Will
A menedzsment köszöni a kollégák elkötelezettségét, és
boldog nyugdíjas éveket kíván!

HORSCH intern
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A HORSCH-nál eltöltött 10. évüket ünneplő
kollégák a menedzsmenttel:
01 A HORSCH Maschinen GmbH schwandorfi
és nemzetközi telephelyein dolgozó
munkatársaink.
02 HORSCH LEEB Application Systems GmbH,
03 HORSCH Maschinen GmbH Ronneburg és
HORSCH Industrietechnik GmbH.

02

04 Hans-Joachim Lehmann (balról a 3.),
Herta Pitz (balról az 5.), Josef Fischer (jobbról
az 5.), Günther Schnelle (jobbról a 3.) Jörg
Krokowski (jobbról a 2.) nyugdíjba vonuló
munkatársaink. (Nincsenek a képen: Wolfgang
Pfeifer, Alexander Riebel, Lutz Tretbar, Thomas
Ulke, Waldemar Will)

03

04

terra
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TERRA-TRAC:
ÚJRA A PORONDON
Az 1984-es cégalapítás után a HORSCH egyik első gépe volt a Terra-Trac. Sokat
segített a még gyermekcipőben járó vállalat sikereiben. Idővel a HORSCH más
piaci szegmensekre kezdett koncentrálni, így a Terra-Trac gyártása 2002-ben
leállt. Jelenleg a HORSCH gyakornokai restaurálnak egy Terra-Tracot.
2020 május végére csaknem elkészült
a Terra-Tracr. A fülke eredeti állapotában megmaradt, csak a szélvédőket
és a kárpitozást kellett cserélni.

tapasztalatcserére is, más osztályokon
dolgozó kollégákkal. Ez sincs benne a
normál tantervben.
Az első nagy feladat a Terra-Trac
szétszerelése volt. Megvizsgálták, hogy
mely alkatrészeket tudják restaurálni, és
melyeket nem. Egyes szerkezeti elemekhez már nem volt alkatrész, lassan harminc év után. Ezért kellett kreativitásukat
elővenniük a gyakornokoknak.
A projekt minden résztvevőjének
nagyon izgalmas volt a dízelmotor és
a hidraulika szétszerelése, felújítása és
összerakása. Az elektromos rendszer állapota nagyon rossz volt, így annak javítása nagy erőfeszítést igényelt. Mindenki
itkaság egy háromkerekű traktor. Főképp HORSCH
megborzongott, amikor először beindult az öreg dízelmotor.
logóval, hiszen ez a vállalat nem tipikus traktorgyárA Terra-Tracot nemcsak restaurálták, hanem fel is frissítették
tó. A 80-as években a Terra-Trac volt a HORSCH-ot
ISOBUS rendszerrel és HORSCH terminállal.
ismertté tévő Seed-Exactor vetőgép kiegészítője.
Még ma is sokan dolgoznak a HORSCH-nál azok közül,
Az egyik első Terra-Trac még mindig egy vásárlónál volt, és
akik még az első Terra-Trac-et építették a 80-as években. Ezek
a HORSCH visszavásárolta. Ez volt a tökéletes lehetőség egy
a tapasztalt munkatársak szavakkal és támogatással segítették
különleges feladat elé állítani a HORSCH
a gyakornokokat, megosztották tudáA Terra-Trac rákapcsolt
gyakornokait: élesszék újra a traktort!
sukat a következő generációval. Nagy
Seed-Exactorral.
Normál esetben ilyen projekt nem
kihívás volt az elektronika és az elektrésze a hagyományos képzésnek. De ez
romos berendezés, mert már nincsenek
nagyszerű esélyt adott gyakornokainkdokumentumok róluk.
nak, hogy plusz képességeket sajátítsaA gyakornokok legjobb tudásuk szenak el. Fontos volt, hogy maguk oldják
rint állították helyre a Terra-Trac-et, de
meg a feladatot. A mindennapi munkáminden erőfeszítésük ellenére képtelen
jukban gyakran fognak dokumentumok
elérni egykori teljesítményét. Hogy teljeA Terra-Trac a HORSCH megoldása volt a taés képek alapján gépeket javítani, karsen megújuljon az ereje, modernebb molaj és a növények követelményeire. A nagy
bantartani. A Terra-Trac esetében nem
tort kéne beépíteni, az viszont konstrukérintkezési felület jó súlyeloszlást garantált,
így volt. Gyors gondolkodásra és impciós módosításokkal járna. Akkor pedig
és jórészt érintetlen maradt a talajstruktúra. Főleg szántásmentes gazdálkodáshoz
rovizálásra volt szükség. Kreativitás és
már nem lenne eredeti a Terra-Trac. Így,
tervezték, de nemcsak a Seed-Exactor veötletesség kellett a hiányzó alkatrészek
munkagépet ehhez a traktorhoz már nem
tőgéppel lehetett csatlakoztatni, hanem
hígtrágya tartállyal vagy trágyaszóróval is.
pótlásához. Végül, de nem utolsósorfogunk kötni. A jövőben kiállításokra vis�Nagy, 170 fokos kormányzási szögével helyban, szükség volt együttműködésre és
szük el, és marketing célokra használjuk.
ben tudott megfordulni. 250 lóerejével na
gyon erős traktornak számított a maga ide-

R

jében. Erős és tartós TLT-vel látták el.
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Szer viz és forgalmazás

Andrzej Duda, lengyel államfő,
gratulál Tomasz Stypułkowskinak
és feleségének, Monikának, akik
a 2019-es AgroLiga verseny díjazottjai voltak, cégük dinamikus
fejlődésének köszönhetően.

Iskolai lógással
kezdődött az egész
A lengyel AgroLiga verseny győztese 2019-ben Tomasz Stypułkowski volt.
Többek közt Roltoma nevű cége fejlesztéséért díjazták. Ez a dinamika a HORSCH
gépek eladásában is megnyilvánul, hiszen 2018 februárja óta – mióta a Roltoma
a térség területi értékesítője – gépeink eladása megduplázódott. Hogyan
csinálta ezt Tomasz Stypułkowski?

A

z egész akkor kezdődött, amikor Tomasz Stypułkowski annyit lógott a szakközépiskolából, hogy
nem engedték tovább a következő évre. 2001ben végre átment a szakiskola záróvizsgáin, és 18
évesen elhagyta szülővárosát, Stypułki-Swięchy-t, a lengyel
podlasiei vajdaságban. Norvégiába emigrált, jobb lehetőségek
és kalandok után kutatva.
12 évet dolgozott Norvégiában, és ez idő alatt sok mindenben kipróbálta magát: dolgozott óvodában, építőipari
vállalatnál és vágóhídon is, ahová szezonban a világ összes
tájáról, Walesből és Ausztráliából is érkeztek, hogy birkát
nyírjanak és dolgozzanak fel. “Norvégia gyönyörű, csöndes
és békés ország. Az emberek bíznak egymásban. Ott vettem

házat, és 2011-ben elvettem gyermekkori szerelmemet”,
emlékszik vissza Tomasz Stypułkowski.
“Elhelyezkedésem a mezőgép-üzletben nem volt különösen látványos. 2005-ben szerettem volna traktort venni édesapámnak. Két ajánlatot kaptam. Mindkettő ígéretesnek bizonyult, így Lengyelországba ment az első két traktor. Édesapám
eladta az egyiket, szép profittal, én meg horogra akadtam.
21 éves voltam akkor. 2007-ben alapítottam a céget, amely
Norvégiából importált gépeket. Sokkal tartozom a szüleimnek
támogatásukért és a cégem fejlesztéséért”.

VISSZATÉRÉS LENGYELORSZÁGBA
“Miért tértem vissza Lengyelországba? Rájöttem, hogy itt
is nagyon jól tudnék élni, és körbe tudom utazni Európát,
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hogy használt gépeket adjak-vegyek. Arról nem is beszélve,
hogy sokszor már unalmasnak tűnt a norvég nyugalom. Egy
élénk lengyelnek, mint én, nem mindig egyszerű kijönni
a csendes norvégokkal. Emiatt sokszor magányos voltam
odakint.”
Tomasz Stypułkowski mezőgazdasági hátterű. Édesapjának 16 tejelő tehene és 20 hektár megművelt földje van. A
szocialista múltban elég nagynak számított két traktorból,
egy burgonyaszedőből és egy kombájnból álló gépparkja. Így
Tomasznak ismerősek voltak a mezőgazdasági gépek, volt
tapasztalata, így tudta mit kell keresni.
Ma a Roltoma már új és használt gépekkel is foglalkozik.
2014 óta exportálja a lengyel Inter-Tech cég gépeit Zambrówból Norvégiába. Nemrég vette át Tomasz Stypułkowski
az ír Conor cég folyékony trágyáinak kizárólagos forgalmazói
jogát. 2019-ben a Massey Ferguson a legjobb értékesítői
partnerének nyilvánította a Roltomát. 2018 óta pedig hivatalos
HORSCH-kereskedő. Mindennek tetejébe a cég műszaki szolgáltatásokat és szervizt is kínál a helyi gazdálkodóknak – nemcsak a Roltomától vett gépekhez, hanem más kereskedőktől
vásároltakhoz is. Gabona, kukorica és fűfélék betakarítása
bérmunkában, hígtrágya- és trágyaszóró, valamint réthengerek bérbeadása is a cég portfóliójába tartoznak.
Amikor arról kérdeztük, hogy mik a dinamikus fejlődés
tényezői, Tomasz Stypułkowski így válaszolt: “Gyors döntések,
jó megérzések, és a megfelelő emberekkel kell körbevenned
magad.” Véleménye szerint egy kereskedőnek pozitív hozzáállásúnak és következetesnek kell lennie. Fontos még, hogy
a kemény munka, a kitartás, az elkötelezettség, a termékismeret, és persze a siker akarása.

44 terra HORSCH

4 | 2020

RENGETEG BEMUTATÓ
A Roltoma sikere a HORSCH gépeivel jórészt egy ember elkötelezettségének köszönhető, akiben megvannak a fentebb
felsorolt személyiségjegyek. Radosław Sorokosz, a Roltoma értékesítője, szenvedélyes HORSCH rajongó. Hitelesen
áll be minden termék mögé, így a vásárlók megbíznak
véleményében. Ő a megfelelő kapcsolat, ha HORSCH-ról van
szó, nemcsak a vásárlóknak, a kollégáknak is. Sokat segít nekik
a termékek mellett érvelni. Az, hogy ő maga is ötven hektáron
gazdálkodik, még hitelesebbé teszi szavát. Tudja, miről beszél.
A Roltoma sokféle stratégiát kipróbált a HORSCH termékek
népszerűsítésére. Némelyik nagyon bevált: körülbelül évi húsz
bemutató, évi egy nyílt nap, és személyes bemutatók érdeklődő gazdáknak. Terepnapok már nincsenek a palettán. “Túl sok
olyan ember vesz rajtuk részt, akik nem igazán szeretnének
gépet venni. Én a kisebb, de igazán érdeklődő közönséget
szeretem”, mondja a Roltoma főnöke. Több internetes kampány is fut, és persze szórólapok, hírlevelek, akciók és pénzügyi
ajánlatok is az értékesítési arzenál részét képzik.
A vásárlók nagyra értékelik a készenléti szervizszolgáltatást
a szezon alatt. A szervizesek felváltva dolgoznak, így a hét
minden napján, 24 órában elérhetők vagyunk.
A vásárlói elégedettség prioritás a Roltománál: “Nem az ár
a legfontosabb. Az elégedett vevő visszajön. A vásárlók nem
lesznek elégedettek, ha túl nagy, vagy túl kicsi a gép, vagy ha
nem megfelelő felszerelésű.

SZÁMÍTANAK AZ ÉRVEK
Összesen 25 ember dolgozik a Roltománál: hét értékesítő, öt
alkatrészes, és kilencen a szolgáltatásban.

Szer viz és forgalmazás
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A lengyel AgroLiga verseny 25 éves múltra tekint vissza. Minden
évben a legjobb mezőgazdasági cégek és gazdaságok kapják
meg a díjat. 2019-ben a nyerteseknek a lengyel államfő, Andrzej
Duda, adta át díjukat. A díj nem jár pénzösszeggel, de nagyon
sokat jelent a cégek megítélésében.

Az alkalmazottakat Michal Kolakowski, a körzeti HORSCH
értékesítési menedzser tanítja be, továbbá Schwandorfban a
HORSCH-nál is vannak képzések. Radosław Sorokosz minden
negyedévben megbeszéli az újdonságokat kollégáival. Minden
évben van egy- vagy kétnapos tréning az értékesítési érvekről.
Mivel megvan a kiváló minőségű HORSCH gépek ára, nagyon
telibe kell találni az érveléssel.
Az értékesítési stratégia részét képezik még közös utak
Schwandorfba, a HORSCH székhelyére, potenciális vásárlókkal. Idén sajnos ezek elmaradtak a koronavírus miatt. Minden
januárban és februárban képzéseket szerveznek vetőmag- és
műtrágya-gyártók a Roltoma értékesítési területén. “Mindig
kint vagyunk a HORSCH gépekkel is, és elmagyarázzuk a
résztvevőknek, hogy miért is olyan különlegesek ezek. Mint a
Pronto esetében is, YouTube csatornánkra mi készítjük saját
videóinkat,” meséli Tomasz Stypulkowski.
A régióban egy átlagos gazdaság mérete 30–40 hektár
körüli, de lassan kezdenek nagyobb, több száz hektárosok
kialakulni. A talaj változó, agyagos, homokos. Az északkeleti Podlaski vajdaság Lengyelország leghidegebb térsége.
A vegetációs időszak három héttel rövidebb, mint másutt az
országban. Ez persze befolyásolja a gazdák szükségleteit is.

NÖVEKEDÉSI PÁLYÁN
A rövid időablakok és az időközben megháromszorozódott
munkabérek miatt a gazdálkodók már nem érnek rá javítgatni.
Ezért már nem az olcsó, hanem a megbízható és minőségi
gépeket keresik, amelyek hatékonyabbak és gyorsabbak. E
szempontból kiemelkedő a HORSCH. Vetőgépek közül a Roltoma főleg HORSCH Pronto és Express típusokat ad el. Rövid

01 Egy erős értékesítői csapat: Tomasz Stypułkowski
(középen), értékesítőjével, Radosław Sorokosszal (balra),
és a régiós HORSCH értékesítési menedzserrel, Michał
Kołakowskival (jobbra).
02 Tomasz Stypułkowski Norvégiában pihen a nagy
hajtások után.

együttműködésük alatt tizenegy HORSCH Leeb permetezőt és
számos HORSCH Joker tárcsás boronát adtak el.
A Roltoma folyamatosan növekszik. Ma a cégnek két fő
telephelye van Siemiatyczében és Kolnóban. Épp egy új telephely épül Augustów-ban. Az építkezés még tart, de 2021
tavaszán megnyitja kapuit az új telephely.
Tomasz Stypułkowski maga gondoskodik a cég internetes jelenlétéről és az online-marketingről. Különösen aktív
a Facebook-on, ügyel, hogy mindig legyen fenn újdonság.
Követői bázisuk már több, mint tízezer tetszést kapott. “Élő
a Facebook-oldalunk! Megosztjuk problémáinkat, sikereinket
és mindennapjainkat”, mondja.
Tomasz Stypułkowski sikere pár alapvető célkitűzésnek
köszönhető: nyugalom, jó alapok lefektetése, és nem tesz
minden tojást egy kosárba. “Minden külföldi útról okosabban térek haza. Bármilyen élményből sokat lehet tanulni, a
rosszakból is. Néha meg pofára kell esni, hogy észhez térjen
az ember, mint én is, mikor 18 éve elhagytam Norvégiát, és
rájöttem: nem hagyhatom ki ezt az esélyt!”
A sok sikeres év után Tomasz Stypułkowski már azt is
belátta, hogy a pénz bizony morális kötelezettségekkel jár.
Hálásnak és szerénynek kell maradni. Nem szabad a földtől
elrugaszkodni. Ezért támogat a Roltoma több helyi projektet
is, és gépeket is gyakran adnak kölcsön, például a helyi futballpálya megjavítására, teljesen ingyen. Továbbá, a Roltoma
munkatársai mindig választanak egy jótékonysági célt, amit
a cég a bevétele egy százalékával támogat.
Amikor pedig pihenésre van szüksége, Tomasz Stypułkowski norvégiai lakásába megy, ahol a természet nyugalmát
élvezi.
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Itt a jövő
Az eredi terv az lett volna, hogy Jay Tuck, biztonságtechnikai szakértő és
újságíró, “A jövő közelebb van, mint gondolnád – a mesterséges intelligencia
forradalma” címmel tart előadást a HORSCH szeminárium előestéjén.
Helyette a Facebookon közvetítettük élőben.
VÁLTOZÓ ÉRTÉKRENDEK
Jay Tuck a “Top Gun 2” című filmből – német premierje 2020
júliusára volt tervezve – vett rövid klippel kezdte előadását.
Hosszú akciójelenetekben mutatják be, hogy milyen high-tech
lett mára a hadiipar. “A valóságban ezek a technológiák már
a múlté”, mondja Jay Tuck. “Az is fontos, hogy egy hősies
’top gun’, azaz ászpilóta – akit Tom Cruise játszik – van a
középpontban. Mára az ilyen emberek szinte szükségtelenek
lettek. Az Egyesült Államok Légierejében a jövő már nem a
vadászgépeké, hanem a drónoké. Körbe tudod velük repülni
a fél Földet. Fiatal srácok irányítják őket, az alapján veszik fel
őket, hogy milyen jól játszanak PlayStationön. Új-mexikói titkos
konténerekből gyilkolnak meg embereket Jemenben, Pa
kisztánban, Afganisztánban, Szomáliában és még egy csomó
olyan helyen, amikről nem is tudunk. Pedig a dróntechnológia
nem is új, már 20 éves! Gondoljunk csak bele, hol voltak húsz
éve a mobiltelefonok.
Egyszer én is kipróbálhattam egy ilyen drónt egy szimulátorban”, folytatta Jay Tuck. “Nagyon érdekes volt. Annyi
előnyük van a vadászgépekkel szemben. Nekünk, embereknek, sok a gyenge pontunk: oxigént igényelünk, egy bizonyos
légköri nyomást, kell, hogy legyen végzettségünk, profi kiképzéseink, és persze meg kell szerezni a pilóta jogosítványt.
Mindez rengeteg pénzbe kerül. A vadászgépbe katapultülés
kell, vész esetére. Ez viszont nagyon nehéz, így kisebb a gép
teherbírása. Legjobb lenne kidobni a gépből. Ez már valóság.
Gyakran robotok vezetik a gépeket. A robot mindig csúcsformában van. Nincs zűrben a feleségével, és nem másnapos a
tegnapi iszogatás után. Minden emberi hibatényezőt kizárunk.
Ráadásul nem veszélyeztetjük magasan képzett embereinket
azzal, hogy háborús övezetben repüljenek.
Érdekesség e fejleményben: a kiképzés végén a haditengerészeti pilóták kapnak egy kitűzőt, amelyre nagyon büszkék.
Mára a PlayStationön játszó gyerekek is ugyanilyen kitüntetést
kapnak. Annak ellenére, hogy fogalmuk sincs a repülésről. Ez
nagyon felmérgeli a pilótákat.”

ITT AZ IDŐ VÁLTOZTATNI
“Új technológiák bevezetésekor mindig van bizonyos átfutási
idő a feltalálás és a széles körű elterjedés között”, mondja Jay
Tuck. “Már Guttenberggel is ez volt a helyzet: több száz évig
tartott, míg elterjedtek a könyvek, és elkezdtek olvasni az
emberek tömegei. A társadalomnak volt ideje hozzászokni az
innovációkhoz. Vegyük például a gőzgépet: évtizedek teltek el
a feltalálása és a mozdony, mint közlekedési és teherszállítási
eszköz elterjedése, illetve az ipari sorozatgyártás között. Abban
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az időben is voltak, akiknek nem tetszettek az új dolgok.
Bementek a gyárakba, és összetörték a gépeket, mert azt
hitték, hogy elveszik a munkájukat. De abban az időben még
volt időnk hozzászokni a fejlesztésekhez. Volt idő megbeszélni
az új dolgokat a legkülönfélébb csoportokkal, mint például a
szakszervezetekkel, stb.
Mindez számszerűsíthető: a bevezetéstől az ötven millió
felhasználó eléréséig az autónak 62 év kellett, az elektromos
energiának 46, a mobiltelefonnak 12, Facebooknak 4, és a
Pokémon Gónak csupán 19 nap. Manapság ennyi ideje van a
törvényhozásnak, a társadalmi morálnak, és a munkakörülményeknek, hogy befogadják az innovációkat. Nem csodálom,
hogy még ma is vannak, akik nem tudtak hozzászokni az
okostelefonhoz. Azt sem, hogy a nagyszülők értetlenül nézik,
hogy mi mindent tudnak vele az unokáik. Egyszerűen nem
volt idejük megérteni, mert minden ilyen gyorsan történik.
Még egy példa: egyik nap fogorvosnál voltam. Amikor
beültem a székbe, egy csippanást hallottam. Kérdezem az
orvost, hogy ez meg mi. Erre azt válaszolja: “Egy robot, ami
a lyuk méretét méri. Aztán kiszámolja, hogy mekkora implantátum szükséges. Nekem csak a színét és az anyagát kell
kiválasztanom. Egy óra és kész is van.”

Jay Tuck érdekes betekintési
lehetőséget adott a
mesterséges intelligencia
világába.

Fitcentrum
Ezelőtt ilyesmi hetekig tartott. Ezzel az új technológiával
egy ipar teljes szegmense feleslegessé vált. És a gép nem
csak gyorsabb! Olcsóbban és precízebben dolgozik, mint egy
ember, mondta a fogorvosom. Ez megint bebizonyítja: valaki
feltalál egy gépet, majd az egész világ megváltozik. Néha az
innovációk bevezetése lelassul, például amikor sok tesztelés,
előtesztelés, stb. szükséges gyógyszerek piacra vezetésekor.
A koronavírus a legjobb példa. Más iparágakban ezért is
történnek olyan hirtelen nagy változások. Bemutatják őket
és már megérkeztünk. Már meg is változtatták az életünket.”

készítettek. A fotón jól beazonosíthatóan láthatók autók
és emberek is. Az autók a rendszámtáblájuk, az emberek a
járásuk alapján. “Az emberek mindig azt hiszik, hogy csak
arcfelismeréssel működnek ezek a rendszerek”, mondja Tuck.
“De a nemzetbiztonsági szervek főleg a magasból dolgoznak.
Így azt is ki lehet szűrni, ha valaki gyanúsan mozog.” Az adat
már régen átvette a szakértelem helyét.
A mezőgazdasági szektorban lassabban indult az adatgyűjtés. De már a gazdálkodók is használnak bizonyos technológiákat, például tehenek arcfelismerését. Jobban működik, mint
a fülbillog. Egyes gépek képesek a sertések érzelmi állapotát
MÁR VALÓSÁG
is leolvasni.
Jay Tuck szerint az emberek azért birkóznak meg nehezen a
“Ma szeretnék tudni az emberek, hogy honnan jön az élelmesterséges intelligenciával, mert fejlődési vonala exponencimük,” mondja Jay Tuck. “A tojásokon a pecsét csak a kezdet.
ális, nem lineáris. “Egyszerűen nem tudjuk felfogni”, mondja
Én magam is részt vettem egy projektben, ahol nagyon sok
az újságíró. “Ezért nem értjük meg a következményeit sem.”
mindenről adatot gyűjtöttünk, a tojók genetikájától, egészen
Pedig úgy gondolja, hogy már nyakig vagyunk benne. Néhány
a serpenyőig. Ez nem csak az átláthatóságot segíti. Az üzletet
szektorban a mesterséges intelligencia jóval előttünk jár, és
nyereségessé lehet így tenni. Ott van például a precíziós nömár jóval messzebb lát az egyszerű embernél.
vényvédelem, de ezt már viszonylag sokan művelik. Több száz
Egy példa: tinédzserként Tuck bróker szeretett volna lenni.
tonna növényvédő szert lehet megspórolni vele –, ez az, amit a
A brókeré ugyanúgy stresszes, ám megbecsült és jól fizetett
fogyasztók elvárnak a mezőgazdaságtól.” Jay Tuck bemutatott
állás, mint az előbb említett pilótáé és fogorvosé. Abban az
pár videót önvezető traktorokról majd ezt mondta: “Ebben
időben a világ legnagyobb bankja hatszáz tőzsdei brókert
semmi különös nincsen. Tévés újságíróként szeretem a szép
alkalmazott. Ma már csak kettőt, ha még ők ott vannak
felvételeket. Ez végre újra vonzóvá teheti a mezőgazdasági
egyáltalán! A munkát már számítógépek végzik, amelyek
szakmát. A gazdálkodás már nem a sáros gumicsizmákról szól.
megfigyelik a világban történő eseményeket, és levonják ezek
Minden vállalkozónak, így a mezőgazdászoknak is meg kell
hatását a részvényekre. Kezdetben persze voltak hibák, súlyos
tanulniuk kezelni a Big Datát. Szó szerint élet-halál kérdése
következményekkel, de a mesterséges intelligencia fő erénye,
lehet ez a jövőben, minden gazdaságnak.
hogy folyamatosan tanul.
De mi van az adatok biztonságával? Tuck a mobiltelefont
A pozitív hatások már most észrevehetők. “Elismert kórhozta fel példaként. Minden felhasználó rengeteg adatot tesz
házak radiológusaival beszéltem. Megerősítették, hogy egy
közzé magáról. Annak ellenére, hogy a fejlesztők teljes adatszámítógép sokkal pontosabban és sokkal korábbi stádiumban
biztonságot ígérnek, az alkalmazások sok adatot rögzítenek.
képes egy tumort a röntgenen észrevenni, mint ők maguk. Ez
Ez akár a havi 1.5 GB-ot is elérheti! A legérzékenyebb téma a
persze egy oldalról kudarcot jelent, más oldalról viszont hatalkeresési kulcsok. Online vállalkozások ezeket használják, hogy
mas lehetőségeket. Ugyanez igaz más betegségekre. Alzheiszemélyre szabják áraikat.
mer kórra és szívrohamra. Eddig a gyógyászat nagyon szűk ta“Van a mesterséges intelligenciának tudatossága? Tud
pasztalati alapokra támaszkodott. A Big
érezni?” Beszéde végén ezeket a kérdéData (Nagy Adat) rengeteg véletlenszerű
seket válaszolta meg Jay Tuck. “Egyelőre
Jay Tuck-ról
mintavételével a legkülönbözőbb tényenem tudjuk. Élni akarás van benne, és
Jay Tuck az Egyesült Államokban született és nőtt fel. Közgazdaságtant végzett,
zők közötti kapcsolatból rajzolható ki
fent akarja tartani a létezését. Ez egészen
majd Németországba vezényelve lelkiisvalamilyen korreláció. Ám egy nemzetnyilvánvalóvá vált, amikor egy amerikai
mereti okból megtagadta a katonai szolközi sztenderd még mindig hiányzik. Ez
műholdat szolgálati ideje végén a Föld atgálatot. Hamburgban serdülőkorú gyermekekkel dolgozott. Tévés karrierjét az
nagyon munkaigényes, így drága, de
moszférájába küldték, hogy ott elégjen.
NDR helyi újságírójaként kezdte, majd a
amint készen van, olyan irányokba leHaláltusája alatt is próbálkozott elvégezni
Panorama és Monitor műsorok oknyoszünk képesek fejlődni, hogy ma még
a rá szabott feladatot: hogy antennáját a
mozó újságírója lett. A két öbölháborúelképzelni sem tudjuk.”
Föld felé fordítsa, biztosítva a zökkenőban riporterként a helyszínről közvetített az ARD Tagesschau műsorához, aztán
Jay Tuck beszédében tett egy kis
mentes kommunikációt. Amikor porrá
az ARD Tagesthemen műsorának felelős
kitérőt a biztonságtechnika irányába
égett, az irányító központ munkatársai,
szerkesztője volt. Emellett nagy csatoris. Bemutatta az NSA (Nemzetbiztonakik régóta foglalkoztak a programmal,
náknak készített dokumentumfilmeket.
Nyugdíjba vonulása óta egy nemzetközi
sági Ügynökség) egy légi fotóját, amesírva fakadtak.
médiacégnek dolgozik Dubajban, de még
lyet drónnal, 20 ezer méter magasból
német csatornáknak is készít dokumentumfilmeket. A mai napig ír könyveket,
cikkeket több magazinnak, tart előadásokat főelőadóként. Legjobban a biztonságtechnológiai témák érdeklik. Legújabb könyve, az “Evolúció nélkülünk”
2016-ban jelent meg a Plassen kiadónál.
A könyv a mesterségges intelligenciát járja körbe.
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Több humusz a
talajban
Michael Horsch is online tartotta meg előadását a HORSCH szemináriumon.
Témája a “Humuszképzés; a vetésforgó nélkülözhetetlen eleme” címet kapta.
Horsch szerint ez egy új üzleti modell előtt nyithat kaput a mezőgazdasági
szektorban.

M

ichael Horschnak a hibrid, a regeneratív és a
szénmegkötő földművelés központi témák, a
klímavédelemben is. A cég már régóta dolgozik
fenntartható mezőgazdasági megoldásokon.
E téren a legújabb projekt a “Soil Forge” (“talajkovács”)
ötletverseny, amelyet a Weihenstephan-Triesdorf Főiskolával
és a Farm & Fooddal közösen indítottak, hogy gazdálkodókat, start-upokat, és hallgatókat sarkalljon új földművelési
rendszerek, üzleti modellek és technológiák kiagyalására
(bodenschmiede.horsch.com).
Michael Horsch egy Herbert Diesstől (a Volkswagen elnöke)
vett, az európai CO2-adóról szóló idézettel kezdte beszédét:
“száz euró jó ár egy tonna CO2-ért.” Múlt év végén a német
Bundestag és a Szövetségi Tanács 25 euróban állapította meg
egy tonna árát. Horsch beszélgetett erről a Skoda dolgozóival
az AgroVation HORSCH gazdasághoz közeli, csehországi
Kněžmostban. “Kiszámolták, hogy mekkora egy autó ökológiai lábnyoma az élettartama alatt. Nagyon érdekes számok
jöttek ki.” 200 ezer kilométert számoltak egy autó átlagos
élettartamának. Az ökológiai lábnyom tizenhárom százaléka
keletkezik a beszállítók gyáraiban, kettő a Skoda három cseh
gyárában, nyolcvan a benzin és gázolaj égetéséből adódik, öt
pedig a régi autók újrahasznosításából. “A két százaléknak
megfelelő szénmennyiség, amit a három csehországi
Skoda gyár termel, részben a felhasznált 700 tonnányi
faforgácsból jön össze”, hangsúlyozza a vállalkozó. Ez
egy százezer hektáros erdő ritkításából állítható elő. Az
átállás az akkumulátoros autókra biztos nagyon csökkenti a CO2 kibocsátást.

Humuszképzés, mint a vetésforgó része.
Michael Horsch szerint ez lehet az agrárszektor új üzleti modellje.
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NYOMÁS ALATT AZ AUTÓGYÁRAK
Hogy a gazdálkodókban rejlő üzletembert is megszólítsa,
Michael Horsch az autóipar CO2-kibocsátásért fizetendő
költségeire tért át. “A Skoda dolgozói elmondták, milyen
nyomás alatt van az iparáguk”, mondta. 2020-ban ezek a
szabályozások lépnek életbe: minden belsőégésű motorú autó
maximum 95 gramm CO2-ot bocsáthat ki kilométerenként.
Minden további gramm után 95 eurós bírság róható fel.
“Jelenleg a Skoda autói átlagosan 120 grammot bocsátanak
ki. Így a jelenlegi bírság összege 2,375 euró autónként. Ez
azt jelenti, hogy autóink eladási árának körülbelül tíz százalékát kell évente befizetnünk.” Így az autógyárak görcsösen,
elektromos autók gyártásával igyekszenek megfelelni ennek a
határértéknek. A Skoda új autói 20 százalékának elektromos
hajtással kéne legurulnia a gyártószalagról. “Ez hatalmas
nyomás”, mondja Michael Horsch.
CO2-t az elektromos autók gyártása is termel. Még a
legkorszerűbb és leghatékonyabb módszerekkel is 16 tonnát
autónként, hogy pontosak legyünk. “A Skoda ezt a számot is
neutralizálni szeretné, már az első autók eladásától kezdve”,
mondja Horsch. “Az előbb említett Diess-idézet alapján ez
minden autó gyártási költségéhez 1600 eurót tenne. Évi 300
ezer autó gyártásával elég nagy összeget eredményezne. A gyártók már nem képesek csökkenteni a
gyártás ökológiai lábnyomát. Csak kivásárolni
tudják magukat a bajból”, foglalta össze
Horsch.

Fitcentrum
CO2-KOMPENZÁCIÓ ERDŐVEL VAGY
HUMUSSZAL?
Hogyan néz ki a CO2-kompenzáció a gyakorlatban? “Az első
javaslat mindig az, hogy ültessünk sok fát. De akkor éveket
kell várni, hogy képesek legyenek nagy mennyiségű CO2
megkötésére a beerdősített területek”, állítja Michael Horsch.
“Mire a növények képesek lesznek elegendő szén-dioxidot
megkötni a levegőből, az időjárási viszonyok már rég a fejük
tetején fognak állni, azt a bizonyos fordulópontot rég túlléptük
már.” Nem érti, hogy tudósok és a nem kormányzati szervezetek hogyan akarják bizonyítani, hogy fákat ültetni elegendő
a megoldáshoz. Az üvegházhatású gázok egy részét biztosan
meg lehet így kötni, de egész biztos nem ez lesz a végső
megoldás. “Továbbá, az erdősített területeket nem tudjuk
gazdálkodásra használni. Ez pedig abszolút megengedhetetlen
gazdasági szempontból.”
Michael Horsch a szén-dioxid megkötésének, egy másik,
véleménye szerint sokkal fontosabb módját mutatta be:
“Gazdálkodási módszerünkkel növeljük a talaj humusztartalmát, és ezzel egyszerre élelmet is termelünk. Három dolognak kell ehhez teljesülnie: a szántás jelentős csökkentése,
köztesnövények rendszerszintű beiktatása és a mikrobás
aktivitás holisztikus serkentése. Hogy célzottan tudjunk
egy darab földet megművelni, fontos, hogy ne keverjünk a
felszínre túl sok oxigént, hogy elkerüljük a túlzott mineralizációt. Nélkülözhetetlen a gázcsere intenzív konszolidációja.
Ha nagyon szükséges, akkor belefér valamennyi szántás.
Köztesnövényekkel mindig zölden kell tartani a talajt. Így
hosszú távon esélyünk van nagyobb mennyiségű szenet megkötni a talajban. A mikrobás aktivitást élénkítendő, hosszú
távon csökkenteni kell a műtrágyák és növényvédő szerek
használatát. Ebben a témában olyan tényszerű szeretnék
maradni, amennyire csak lehet, ezért óvatosan fogalmazok.
Sokat kell még tanulnunk. Egy dolog viszont már tisztán
látszik: a humuszképzéshez szükségünk van élénk mikrobás
aktivitásra a talajban.”
Michael Horsch folytatta: “hibrid gazdálkodásban, tudatos humuszképzéssel képesek vagyunk egy hektáron akár
5-10 tonna szén-dioxidot megkötni évente. Ha ismét visszaemlékszünk Herbert Diess idézetére a 100 euró/tonna szén-dioxid
árról, akkor gyorsan kiderül, hogy a humuszképzésbe fektetett
munka évi 500–1000 euróra adódik.”

TÁPANYAG- ÉS ÁLLANDÓHUMUSZ
Hogy érdemben tudjunk erről a témakörről beszélni, fontos
különbséget tenni az állandóhumusz és a tápanyaghumusz
között. “A talajkutatók most fogják be fülüket”, mondja Michael Horsch mosolyogva. Tapasztalatai szerint nagyon eltérő
a szakemberek véleménye a témában. “Az én álláspontom
a következő: a tápanyag humusz egy nyíltláncú humusz,
amelynek működését a búza betakarítása után a talajba kevert
szalmával szeretnék illusztrálni”. A szalma C/N aránya először
80-tól 100:1-ig terjed. A szántás felgyorsítja a lebomlási folyamatokat, így 6-8 hónappal szántás után a szerves anyagok
többsége már lebomlott. Ebben az állapotban a fentebb
említett arány 10:1. “Először is, a tápanyaghumusz a talajban
marad. Megfelelő körülmények között a szenet mikroorganizmusok lebontják, szén-dioxidot termelve. Olyan tápanyagok,

mint a nitrogén, foszfor és kálium mind szénhez kötöttek, így
a nyári ásványosodási időszakban elérhetővé válnak. Ezután
megint megművelem a talajt. A következő növény megmaradt
biotömege is szépen elkezd lebomlani betakarítás után. Így új
tápanyaghumusz kezd felépülni.”
Hogy növelni tudjuk a tápanyaghumusz mennyiségét a
talajban, a biomassza hozamát is növelnünk kell. “De ezt a
hozzáállást a jelenlegi szén-dioxid adórendszer keretei között
nehéz népszerűsíteni. Ezért az állandó humusz képzésére kell
koncentrálnunk.” Horsch szerint ez olyan gyűrűs szénláncok
felépítéséből áll, amelyekbe képesek felszívódni a lebomló
tápanyagok. E gyűrűs láncok nagy részét nem tudják a mikroorganizmusok lebontani. Agronómiai szempontból nyilvánvalóak ennek az előnyei: megnövekedett humuszmennyiség a
talajban, megfelelőbb tápanyag- és viztároló képesség.

MIKROBÁS SZENESÍTÉS
De hogyan lehet az állandóhumusz mennyiségét gazdálkodással növelni? “Egy téma nagyon elkezdett érdekelni, nemrég
olvastam egy jó cikket róla”, mondta izgatottan Michael
Horsch. “Mikrobás szenesítésnek, vagy karbonizációnak (MC)
nevezik. Sokat tanultam Walter Wittétől, elismert talajkutatótól. Lényege tulajdonképpen bakteriális komposztálás,
leegyszerűsítve. Lignin- és cellulóztartalmú szerves anyagokat
kell összekeverni albumin vegyületekkel, 50:50 arányban. A
megfelelő keverési arány nagyon fontos, csakúgy, mint az
elegendő nedvességtartalom és a jó részecskeméret, hogy
optimálisan lehessen tömöríteni a keveréket. Aztán olyan nagy
komposztálási felületet kell létrehozni, amilyet csak lehet, és
jól össze kell tömöríteni. A komposzt magassága körülbelül
2.5 méter legyen. A hőmérséklet 50 °C legyen a komposztban. Így aerob és anaerob közötti állapot alakítható ki. Csak
ilyen körülmények között megy végbe megfelelő bakteriális
karbonizáció. Fontos, hogy ez nem összekeverendő a nagy
nyomás alatti karbonizációval. “Ilyen körülmények között
a felszínen élő fototróf baktériumok enzimeket termelnek.
Azok pedig cserébe még több baktériumot ösztönöznek arra,
hogy lebontsák a szerves anyagokat, így a végén sok tovább
nem bomló gyűrűs szénlánc keletkezik”, foglalta össze a
folyamatot Horsch. Ami fontos lehet a gazdálkodóknak: a
szénvegyületek vízben oldódnak, és sok eredeti anyagból
származó tápanyagot tartalmaznak. Továbbá, mikrobás karbonizációban a szenet nem égetéssel hozzuk létre. Így szinte
semennyi szén-dioxid nem termelődik, viszont nagyon magas
lesz a komposzt szénaránya.

KARBONIZÁCIÓ A FÖLDEKEN?
“A természetben még rengeteg a még fel nem fedezett folyamat”, mondja Michael Horsch lelkesen. A vízben oldódó
széngyűrűk képesek egész táblákon elterjedni. Aztán az eső
a talajba mossa őket. Így a gazdálkodóknak még azzal se
kell foglalkozniuk, hogy bejuttassák. A természet megoldja
a növények tápanyagellátását: gyökereik ilyen közegben
képesek a savas állapotú tápanyagokat a szerves anyagoktól
elválasztani, majd felszívni.
Michael Horsch kérdése: “Tényleg képesek vagyunk sekély
szántással, kultivátorozással és tömörítéssel mikrobás karbonizációra a földjeinken? Egyelőre nem tudom ezt a kérdést
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megválaszolni, de rettentően izgat!” Valószínűleg hasonlóan
menne ez hígtrágyával is.
“Tény, hogy nagyfokú talaji mikrobás aktivitásra van
szükségünk”, foglalta még egyszer össze fő mondandóját.
“Már nem vagyunk képesek jelentős hozamnövekedést elérni fő növényeinkkel. Így elértük a maximálisan képezhető
tápanyaghumuszt a földjeinken. Szerintem a köztesnövények
ültetése jó opció a humuszképzésben.”

MARADVÁNYELEMZÉS
Michael Horsch szerint mindenképp összefügg a humuszképzés és a vegyi maradványok csökkentése. Ezért tért ki utóbbira
is beszédében. “Saját teszteket végeztünk a témában. Egy
würzburgi start-uppal, akik az adatelemzés specialistái, és
a triesdorfi egyetemmel működtünk együtt. 371 talajmintát
vettünk 46 vásárlónk búzatábláin, Németország és Csehország
területén. Elmúlt évek adatait is használtuk.”
Horsch Így foglalta össze az elemzés eredményeit: “Nagyon sok mintában találtunk gombaölő, rovarölő és CCC
növekedésszabályzó maradványait. Gyomirtó maradványokat egyáltalán nem találtunk. Ebben az esetben sem az volt
a probléma, amit a közvélemény folyton-folyvást kritizál.”
Az eredmény konklúziója így szólt: “A glifozát-hisztéria
már teljesen el van túlozva. Objektíven kéne ezt a témát is
megbeszélnünk, minden érintettet bevonva. A megoldást nem
a glifozát betiltása fogja adni.” A humusszal kapcsolatban
viszont egy biztos: “Ha glifozát nélkül kell kihúznunk, sokkal
nehezebb lesz a humuszképzés és a regeneratív gazdálkodás
témáira koncentrálnunk:”

GOMBAÖLŐKET ÉS ROVARIRTÓKAT
LECSERÉLNI
Már javában tesztelik a rovar- és gombaölők alternatíváit, és
már gyakorlatban is használják nagy brazíliai farmok. Michael
Horsch brazil példát hozott fel: “A Harvard Egyetem 200 ezer
hektáros Insolo gazdaságának ügyvezetőjét látogattam meg
öt éve, amikor egy új épülettel büszkélkedett. Hatalmas fermentáló berendezések, azokkal dolgozó mikrobiológusok és
saját tesztállomásaik bújnak meg az ajtó mögött. A gazdaság
készen áll arra, hogy biológiára váltsa a kémiai növényvédelmet. Ez még elképesztőbb arra gondolva, hogy milyen
rendszerességgel alkalmazzák ezeket Brazíliában”, mondja
Horsch. “Nagyon becsülöm az ilyen embereket. Profik, és ez
nagyon jól látszik: valami olyan történik ott, amivel MUSZÁJ
foglalkoznunk. Még akkor is, ha úgy gondolom, hogy teljesen
sosem leszünk képesek bioszerekre cserélni a rovar- és gombaölőket. Mégis úgy gondolom, hogy van valami ezekben a
módszerekben.” A gyomirtókat viszont tényleg nem leszünk
képesek nélkülözni. “Szántásmentes földműveléshez még
szükségünk lesz olyan szerekre, mint a glifozát.”

A LIEBIG EGYENLET ÁTRENDEZVE
Beszéde végén Michael Horsch ismét egy idézettel rukkolt
elő, bár most Justus von Liebig kémikustól: “A talaj akkor
termékeny egy bizonyos növénynemzetségnek, ha megvannak benne a növény igényelt tápanyagai, megfelelő mennyiségben, arányban, és az optimális felszívódáshoz megfelelő
formában.” Von Liebig úgy gondolta, hogy a növény és a
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humusz hozama a tápanyagellátástól függ, tehát a kémiától,
ami fizikai kölcsönhatásokon múlik, mint a hőmérséklet vagy
nedvesség, de biológiai tényezőktől is. “Nagyon érdekes a
“megfelelő mennyiség”, szóhasználat, mondja Horsch. Az
elmúlt ötven évben a gazdálkodást a Liebig egyenlet határozta
meg, és olyan hozamokat sikerült elérni, amilyenről vegyészek
álmodni sem mertek. “Optimális esetben is csak egy bizonyos
szinten tudtuk megtartani talaj humusztartalmát, de nagyon
sok kutatás szerint inkább a humusz folyamatos degradációjához járultunk hozzá, míg a hozamaink növekedtek.”
“Hogy a széngazdálkodás, regeneratív gazdálkodás vagy
hibrid gazdálkodás elvei szerint tudjunk földet művelni, át
kell fogalmaznunk a Liebig egyenletet. A humuszképzésben a
biológiának kell első helyen állnia, majd a fizikának, és utolsó
helyen jöhet a kémia. A hozam és a humusz mennyisége
ezeknek a kölcsönhatásoknak lesz az eredménye. “Ki merem
jelenteni, hogy ez az egyenlet a modern mezőgazdálkodás
jövője mindenhol a világon.” Véleménye szerint olyan hozamnövekedést, mint eddig, már biztosan nem fogunk elérni.
“Ez nem is szabad, hogy célunk legyen. De ez lesz az állandó
humusz felépítésének útja-módja”, jósolja Michael Horsch.
Ezenfelül úgy gondolja, hogy hektáronként öt tonna széndioxi-dot leszünk képesek megkötni, talán még ennek a dupláját is. Utóbbit viszont csak akkor, ha kevésbé összpontosítunk
a hozamra, inkább a humuszképzésre. Végső összefoglalója
így hangzott: “Meg kell változtatnunk, hogyan cselekszünk.
Az állattenyésztéstől kezdve, a növényvédelmen át, a trágyázásig. Még sok kutatás előtt állunk. Több információra van
szükségünk a talajban, a gyökérzetben, a növényben és végül
az emberekben létrejövő kapcsolatokról. 
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