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Köszöntő

Kedves Olvasó!

M

ég a Covid-19-cel is gyorsan elszaladt egy év.
A mezőgazdaságban nem volt túl észrevehető
a lezárás, és mi, a HORSCH-nál, alkalmazkodtunk az új helyzethez, kihasználtuk az időt a
vállalat átszervezésére.
Mottóm 2021-re: Vissza a jó irányba!
– Drasztikusan csökkenthetjük az utazgatást.
– Találkozókat lehet online tartani… bizonyos mértékig.
– Lehetőség van digitális oktatásokra… de semmi nem
helyettesíti a gyakorlati képzést.
– Home office, igen… de nem minden munkakör
végezhető így.
– Az embereknek közvetlen kapcsolatokra van szükségük.
Hogyan tudjuk mindezt átültetni a gyakorlatba és felhasználni jobbításra? Hogyan kerülhetjük el a visszatérést régi
szokásokhoz?
Tanuljunk együtt, és hozzuk ki a legjobbat ezekből a nagy
kihívásokból.
Szép húsvétot és boldog, egészséges 2021-es évet kívánok.
Szívélyes üdvözlettel:

Cornelia Horsch
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Az eredeti, speciális fémötvözetű
HORSCH kopóalkatrészek megfelelnek
a legmagasabb követelményeknek.

INNOVATÍV
KOPÓALKATRÉSZEK
Több száz óra fejlesztési idő egy kopóalkatrészre? Igen, megéri a ráfordítást! A
HORSCH ugyanolyan magas követelményeket támaszt az eredeti pót- és kopóalkatrészekkel, mint a gépekkel szemben. Így minden ügyfél profitál a csúcsminőségből és az újításokból – a már meglévő gépekhez is.

A

HORSCH meglátása szerint nagyon egyszerű a
különbség a pót- és kopóalkatrész között: a kopóalkatrészek elkopnak, ha a gépet rendeltetésszerűen használják, például tárcsával vagy kultivátorral
talajt művelve. A pótalkatrészek nem. A szervizszektorban
is gyakran játszanak nagy szerepet. Például, ha egy gazda a
vetőgép manőverezése közben megrongálja a tartály létráját,
az tipikus pótalkatrész.
A talajművelő eszközökhöz és a vetőgépekhez képest
kissé eltérnek a HORSCH Leeb permetezők. E gépekhez pótalkatrészekre van szükség, hiszen valójában csak a fúvókák és
szivattyúk kopnak. A dugattyús membránszivattyú membránja
például tipikus kopóalkatrész.
Ezért vannak minden permetezőgéphez úgynevezett Field
Support Kit terepi támogatókészletek, elsősegélyhez mindig
elérhetően. Így az ügyfél rendelkezésére állnak alkatrészek,
hogy ismét üzemkész állapotba hozza permetezőgépét – segítség az önsegítséghez!
Minden vásárlónak fontos az alkatrészek lehető leghosszabb elérhetősége évek alatt, e tekintetben élen jár a
HORSCH. Még a régi önjáró Terra-Trachoz is kaphatók pót
alkatrészek.
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Az alap, az alkatrészek tartós elérhetősége mellett, a
szállítási gyorsaság is nagyon fontos a HORSCH-nak. E megbízhatóság mögött rendkívül hatékony logisztikai rendszer rejlik.
Az egész világra kiterjedő alkatrészellátás kiindulópontja
a korszerű logisztikai központ, a vállalat schwandorfi székhelyén. Magja a 17 méter magas automatikus magasraktár.
Beraktározásuk előtt minőség-ellenőrzésen mennek keresztül
az alkatrészek. A kiszállítócsarnok 2200 négyzetméteres, tizenegy munkahellyel. A magasraktár kétsoros, automatikus,
5000 raklaphelyű raklaptárolóból, és kétfolyosós automatikus konténer raktárból áll, amelynek 24 ezer doboza nyolc
rekeszre osztható. A robotok óránként 250 dobozt tudnak
szállítani a HORSCH logisztikai osztály 32 alkalmazottjának
(két műszakban). Körülbelül harmincezer különféle cikk érhető
el folyamatosan a HORSCH-nál.
Az egyes régiók alkatrészigényének ismerete beépül a
HORSCH leányvállalatok raktáraiba. Ezek a raktárak is nagy
tárolókapacitásúak. Németországon kívül a következő országokban vannak HORSCH elosztóközpontok: Franciaország,
Nagy-Britannia, Ukrajna, Oroszország, USA, Kanada, Brazília
és Kína.

Aktuális
Évente mintegy kétszázezer rendelési pozíciót
szállítanak robotokkal és szállítószalagokkal a
kimenő áruk osztályának alkalmazottaihoz.

A világ minden táján további nyolcszáz kereskedő szállítja optimálisan, nagyon rövid idő alatt az alkatrészeket az
ügyfeleiknek. Megkapják a megrendeléseket, és közvetlenül
továbbítják a HORSCH-nak.
Egyébként idén új rekordot ért el a megrendelés mennyisége. November közepéig körülbelül negyvenkilenc ezret kezeltünk. Így könnyen elérhető az ötvenezres rekorddöntés. Öt
évvel ezelőtt ez a szám csak megközelítőleg harmincezer volt.
A három legfontosabb kopóalkatrész közül a MulchMix kapákat általában százdarabos készletben rendelik a kereskedők,
majd a rövidtárcsák tárcsalapjai és az LD+ kapák következnek.
A kopóalkatrészes követelmények rendkívül magasak.
Ezért a HORSCH nem egyszerűen csak megvásárolja, hanem
a beszállítókkal együtt fejleszti ezeket, extrém minőségi kritériumokkal. Az eszközök sikerének és tartósságának döntő
tényezői gyakran a fémek és a fémötvözetek.
Így külső megjelenésben nem feltétlen tér el egyik kopóalkatrész a másiktól, de ha megnézzük a részleteket, óriásiak
a különbségek.
Ilyen például a Joker rövidtárcsája. Úgy néz ki, mint sok más
tárcsa, azonban ami kiemelkedővé teszi és különlegessége, az
a hosszú élettartam. Ez pedig a fémötvözeteknek köszönhető,
ez a minőség motiválja a HORSCH-t.
A pótalkatrészes követelmények megegyeznek a gépekéivel. Új és új innovációk emelik meg a minőséget. Kiváló példa
a kultivátorok HM+ keményfém kapája. Nagyon sok technológia van benne. Amikor kíváncsiak voltak a mérnökök, hogy
mitől tökéletes egy kopóalkatrész, a válasz az volt: a lehető
legjobb munkaeredménytől! Ezt hosszú élettartammal érik
el, miközben a forma folyamatosan megmarad és optimális a
vonóerő. A HM+ kapát újra és újra optimalizálták. A gyakorlati
tapasztalatok és a még jobb minőségű anyagok jóvoltából
lépésről lépésre javult az évek során.
Ezért nincs alternatívája a HORSCH kopóalkatrészeinek: az
optimalizálás mindig közvetlenül a gyakorlati tapasztalatokból

Használja a QR-kódot,
hogy közvetlenül a Cruiser XL
videóhoz jusson.

származik – közvetlen beszélgetésekből az ügyfelekkel. A videó
a keményfém-kapákkal ellátott Cruiser XL-ről jó példa erre,
betekintést enged különleges tulajdonságaiba.
Fontos szempont a HORSCH alkatrészek visszamenőleges
kompatibilitása – hogy jól járjanak azok az ügyfelek is, akik
néhány évvel ezelőtt vásárolták gépüket, és még mindig naprakészen akarják tartani a legújabb kopóalkatrészekkel, például
az innovatív kapákkal. Ez garantálja, hogy a talajművelésben
mindig a legjobb eredményt érjék el a HM+ vagy az új TerraCut
kapával. A TerraCut kapáról bővebben a Kapás és gyomfésűs
napokról szóló cikkben olvashat a 47. oldalon.
Összességében a HORSCH körülbelül ötszázféle kopóalkatrészt tud biztosítani mindenféle géphez, és mindegyikre
alkalmazza a folyamatos fejlesztés irányelvét.
Többek között jelenleg a hibrid gazdálkodási ágazat új
termékei állnak a középpontban, mint például a kapák és
gyomfésűk. Sok új változat és kopóalkatrész jelenik meg, és
ezeket folyamatosan továbbfejlesztik. Különösen a kapákról
mutatják a gyakorlati tapasztalatok, hogy növelni kell élettartamukat.

Vessen egy pillantást a HORSCH
kopóalkatrész-katalógusára.
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Egy koncepció
számos előnye
Egyre több gazda gondolkodik, hogyan folytathatna párbeszédet a társadalommal, és persze új jövedelemforrásokról is. Termékeik közvetlen értékesítése, ha
jól csinálják, mindkettőt lehetővé teszi.

A

Ceres-díj zsűrije évente jelöli ki az év gazdáját. Idén
nagyon sok megközelítés foglalkozott intenzíven
és részben nagyon kreatívan a direkt marketing
témájával. Közülük például egy ötlet: az internethasználó ötven euróért támogathatja egy általa választott állat
takarmányozását, majd videokonferenciát tarthat, bemutatva
az állatot.
Két olyan megközelítést írunk le, amelyek középpontjában a szántóföldi gazdálkodás áll. A Wolfsburg melletti
wasbüttelből Ernst Lütje és a Boden-tónál Tengenből Stefan
Leichnauer gazdasága sikeresen növekedett a regionális marketing stratégiájával. Az alsó-bajorországi Mathias Maierrel
együtt ők voltak a szántóföldi gazdálkodás kategóriájának
döntősei – ezt a kategóriát évek óta a HORSCH szponzorálja.

A BURGONYA ÉS AZ ÉDESBURGONYA
ÚTTÖRŐI
Ernst Lütje, Jochen Gaus és Ulrich Behrens gyermekkori barátok. Tökéletes alap, számos partnerség (GbR) létrehozására és
üzleti együttműködésre. Az Ährenwert GbR teljes területe 610
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hektár – 442-t bérelnek és 342 hektár öntözhető. A talajok
vizenyősek, óriási szórással a 18 - 60 talajpont-tartományban.
A gazdaság egyebek mellett mintegy 168 hektáron termeszt
őszi búzát, 96-on cukorrépát, 77-en tavaszi malátaárpát,
54-en őszi repcét, 34-en őszi rozst, 20-on tönkölyt és egyéb
fajtákat, mint a hagyma. Jelenleg négy hektárnyi édesburgonya a legfontosabb.
A Gaud-Lütje GbR földjein (amely az Ährenwert GbR
része) 90 hektáron termesztenek burgonyát.
A direkt marketing stratégia ötlete 1992-ben alakult
ki, amikor a Gaus és a Lütje család burgonyatermesztésbe
kezdett. „Olyan jóízű volt, hogy azt gondoltuk, másoknak is
tetszeni fog. Megszületett a direkt marketing ötlete“ – emlékszik mosolyogva Ernst Lütje. „A cél az volt, hogy a burgonyát
a lehető legközelebb hozzuk a vevőhöz. Regionálisan kezdtük, önkiszolgáló burgonyadobozokkal és farmüzletekkel.
1999-ben létrehoztunk egy logót saját, regionális márkánk
megalapításához. Így hívtuk fel az élelmiszer-kiskereskedők
figyelmét. A regionális termékek visszatérése és a rövid ellátási láncok miatt termékünk megfelel a jelenlegi trendnek,

Aktuális
a szlogen szerint: a regionális a jobb biotermék ” – mondja
büszkén a 46 éves gazda.
A gazdaságok folyamatosan dolgoznak innovatív ötletekkel a marketing további fejlesztésén, a burgonya vonzerejének
növelésén és a változó vásárlói igények kielégítésén. 2017-ben
az élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben burgonyamarketing-kampány jött létre, amelyre eddig Németországban
nem volt példa – egy polcrendszer a burgonya tömeges értékesítésére. Az ügyfél kiválaszthatja a kívánt burgonyamen�nyiséget, és újrahasználható papírzacskóban viheti magával.
A fenntarthatóság gondolatának kiteljesedése jegyében a
gazdaság műanyag zacskókról átvált komposztálható hálós
burgonyazsákokra. Az ömlesztett áruk speciális polcrendszerével és a műanyagmentes táskákkal a partnerek átlagosan
több, mint százszázalékos értékesítési növekedést értek el az
Edeka (német kiskereskedelmi lánc) összes piacán, 2018-tól
2019-ig (ötven szupermarketet a gazdaság saját teherautójával látnak el).
„Közönségkapcsolatokkal, óvodákkal, iskolákkal és tanyalátogatásokkal megpróbáljuk, hogy a társadalom részt vegyen
a gazdaságunkban. A Facebook, az Instagram, valamint újságokban és a weboldalunkon megjelenő hirdetések részei kommunikációnknak a fogyasztóval. A végfelhasználók, továbbá
a szupermarketek nagyra értékelik speciális kampányainkat,
piaci kocsikkal vagy régi traktorokkal” – hangsúlyozza Lütje.
Az édesburgonyával nemcsak trendterméket kínál, hanem
úttörő munkát is végez a meglehetősen hőkedvelő növény
termesztésének ösztönzésével Németországban. A megművelt
terület folyamatosan növekszik, és maga az édesburgonya
mellett a partnerek elkezdtek a Gaus-Lütje márkanév alatt
chipset is értékesíteni az edekai piacokon.

Hogyan történhetett az a kiégés? Előtte 30-ról 145 hektárra növelte a gazdaságot, a hízóbikák számát pedig ötvenre.
„Regionális marketingprojektjeim hozzájárultak, hogy újra felfedeztem szenvedélyemet a hivatásom iránt. Nagyon büszkén
hallom, hogy a pékségben az emberek a Leichenauer farm
gabonaféléiből készült kenyeret kérik. „A növényeket évek
óta hibrid gazdálkodással termesztjük. A Lauterbachhofot
Baden-Württemberg szövetségi állam választotta ki demonstrációs farmként, amely megpróbálja ötvözni a hagyományos
és az ökológiai termesztési rendszerek legjobbjait. „Ma már
talajjavítókat használok, vagy például boronával dolgozom a
veteményeimben. A köves talaj ellenére nagyon jó a termés,
és nagyapám szavainak köszönhetően, ma már sokkal jobban
tudom, hogyan cselekedjek. Gazdálkodása és marketingje
miatt Stefan Leichenauer sok emberhez jut el, különböző
társadalmi osztályokból, szerte Németországban. Több ezer
követője van a közösségi médiában, és a politikusok kikérik a
véleményét a jövő gazdálkodása témában. Sok a beszélgetés
a saját farmján, valójában minden csütörtökön. Ilyenkor felesége többféle kenyeret süt saját alapanyagaikból. Körülbelül
nyolcvan kenyeret adnak el így, közvetlenül a fogyasztóknak.


OKOS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATÚ MÁRKÁVÁ
ALAKULNI
„A regionális és a fenntartható az ideális” – mondja a 41
éves Stefan Leichenauer. 145 hektáros gazdaságának összes
termékét megpróbálja közvetlenül értékesíteni. Elit búzáját
például egy szomszédos malomnál, amely aztán egy regionális pékségnek adja el a lisztet. Ami a húsmarhákat illeti,
együttműködik egy helyi hentessel, tönkölyét egy regionális
tésztagyártónak adja el, és olyan sörfőzdét keres, amely megvásárolja tavaszi árpáját. Szántóföldjei nem nagyon előnyös
régióban fekszenek – rendkívül köves a talaj.
Nagyapám mindig magammal vitt a földekre, megpróbálta
elmagyarázni a talaj értékét és fontosságát. Azt mondogatta:
A tőkéd 17 centiméter mély – ez a termőtalajod. Ha elhanyagolod, 17 év alatt csődbe mész. Ha törődsz vele, mindig jó
gazda leszel.” Ma már sokkal jobban tisztában vagyok azzal,
amit akkoriban el akart mondani nekem. 15 éves koromban
mondtam apámnak, hogy gazda akarok lenni, ő pedig azonnal
beleegyezett, és hozzátette: „Segítek boldogulni. 2001-ben
meglett a mezőgazdasági diplomám, és a legnagyobb sebességgel akartam elindulni. De apám mindig lassított egy
kicsit, akkor még nem értettem miért. De 2016-ban teljesen
kiégtem” – mondja ma Stefan Leichenauer önbizalommal.
Családja, főleg felesége és két fia, szakmai tanácsokkal segítették átjutni ezen az időszakon. Ma már korábban megszerzett
tapasztalatait adja tovább kollégáinak.

01

01 A Lütje és a Gaus családok nem csak a burgonyát adják el
regionális piacokon. Újra és újra különleges kampányokat
kezdeményeznek, például egy veterán traktorral és termékeikkel,
mint ezen az Edeka piacon.
02 Stefan Leichenauer (balra) sok politikust hív meg farmjára,
pártállásuktól függetlenül. A fotón Martina Braunnal (jobbra) és
Jens Metzgerrel (középen) beszélget a zöldekről.
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Aktuális

Új lehetőség:
Maestro SV és SX
Maestro SX és SV váltja a Maestro SW-t. Thomas Murr (Értékesítési támogatás
–veteményezés) és Michael Bindl (Szemenkénti vetés - termékmenedzsment)
mesél az eddigi egyik legnagyobb és leghatékonyabb szemenkénti vetőgépről.

A

modern szemenkénti vetőgépekkel szemben támasztott követelmények az egész világon nagyon
összetettek. Az éghajlat, a talaj, valamint a szántóföld és a gazdaságszerkezet hatalmas regionális
különbségei miatt valamennyi földrészen teljesen eltérők a
gépek alapvető munkakörülményei. Ezért egyetlen HORSCH
gépnek sem kell ilyen sokoldalúnak és testre szabhatónak
lennie, mint a Maestrónak.
A gazdák emellett egyre több kívánságot fogalmaznak
meg, és olyan felszerelési lehetőségeket követelnek, amelyek már bekerültek a Maestro SV és az SX új generációjába.
Az SV és az SX megkülönböztetése a két adagolórendszer
eltérő működésén alapul. Ezeket már részletesen leírtuk a
terraHORSCH utolsó számában, a Maestro CV-ről és a CX-ről
szóló cikkben. Az AirVac (V) és az AirSpeed (X) egyike sem
hagyományos maglesodróval kerüli el a dupla vetést, hanem
olyannal, amely univerzálisan használható mindenféle növényhez, és nem igényel további beállítást. Ez nagy lépés volt az
egyszerűbb és megbízhatóbb technológia felé. Az AirVac ejtőcsövén, elkülönítés után esnek a magok a magárokba, ahol
megfogja és beágyazza azokat a magfogó kerék. Az AirSpeed
nyomott levegős rendszerben légáram rögzíti a magokat, és a
nyomócsőből nagy sebességgel kilövi a magbarázdába, ahol
a nyomókerék megfogja és beágyazza. Mindkét rendszernek
különböző körülmények között vannak előnyei, amelyeket
Philipp Horsch ír le, terepi riportjában a 20. oldalon.
A munkaszélességtől és a sorok számától függően két
különböző vetőkocsi áll rendelkezésre a Maestro SV-hez és
az SX-hez, mindkettő központi műtrágya- és vetőmag-elosztó rendszerrel. A műtrágyát a jól bevált HORSCH adagolási
technológia pneumatikusan szállítja és osztja el a sorokba.
A központi magtartályból a magokat egyenként és szükség
szerint az MTS rendszer (Main Tank Supply System) szállítja a
sorokig oda, ahol szükség van rájuk. E rendszer előnye, hogy
gyorsabban és egyszerűbben tölti fel a gépet vetőmaggal,
a szakaszvezérlés és a művelőút-vezérlés miatt elkerülhető
egyes sorok szabálytalan kiürítése. Ám a jövőben ismét fontos
lesz a közvetlenül a sorok feletti kis vetőmagtartályok témája.
Ezeket az MTS rendszerrel kombinálva szerelik fel. A terméstől és a vetőmag méretétől függően dolgozhat központi
magtartállyal, vagy a kocsikra ráépített tartályokkal. A nagy
szemű magokat, például a kukoricát, a napraforgót vagy a
babot hagyományosan az MTS rendszerrel adagolják, míg
a kicsiket, például a repcét vagy a cukorrépát közvetlenül a
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sortartályokba tölthetik. E növényekhez nincs szükség a központi tartály nagy, kétezer literes űrtartalmára. Ezenkívül nem
lehet nagy kiszerelésben vásárolni a vetőmagot, így logisztikai
szempontból gyakran könnyebb egy vetőmagegységet közvetlenül a sortartályba tölteni. A kis sortartályokat már 2021
tavaszán tesztelik az első SV és SX modelleken. Az utólag
felszerelhető készlet elérhető lesz a meglévő, MTS rendszerű
gépekhez is: az adagolóegység fekete fedelének burkolata
helyett a soros tartályt szerelik fel. A központi vetőmag-ellátás
és a kis soros magtartályok kombinációja eddig Európában
nem volt elérhető.

KÜLÖNBÖZŐ VETŐKOCSIK
Nemcsak a vetőmag-ellátás, hanem a tartály kapacitása is az
univerzális alkalmazásra és az egyszerű, megbízható kezelésre helyezi a hangsúlyt, anélkül, hogy bármilyen módosítást
kellene végrehajtani. Így az MTS rendszerhez már nem telepítjük a Maestro SW vonal adagolótárcsáját. Az SV és az SX
új műanyag adagolótárcsákkal készül. Ez szabálytalan alakú
vetőmagokkal, mint például a kukorica, vagy nagyon nagy
ezermagtömegű magokkal is jelentősen növeli a működési
megbízhatóságot. A rendszer működik a speciális rosta nélkül,
amely a finom magvakhoz szükséges, tehát azt már nem kell
a dobozba helyezni. Mindez jelentős egyszerűsítésekhez és a
megbízhatóbb működéshez vezetett a különböző növényekkel és a különböző vetőmagminőségekkel.
Vannak más újdonságok is a vetőgépek méreteiben. A
Maestro 24.75 SV/SX vagy 36.50 SV, akár 18 méter munkaszélességű gépek vetőkocsijai a Maestro SW jól ismert
vetőkocsiján alapulnak. A 2021-es évadra kétféle felosztásban
lehet megrendelni a gépeket: a kilencezer literest, a tipikus
növények, például a kukorica és a napraforgó vetéséhez,
hagyományosan, hétezer liter műtrágyának és kétezer liter
vetőmagnak. Ötezer liternyi műtrágyával és négyezer vetőmaggal jelentősen megnövelhető a gép hatékonysága, nagy
vetési sűrűségű nagy szemű hüvelyeseket, például szóját vagy
babot vetve. Ez a tartályopció azoknak a gazdaságoknak is
érdekes, amelyek csak kis mennyiségű műtrágyát akarnak
kijuttatni közvetlenül a magokhoz, a vetőbarázdába. Ekkor
külön műtrágya-csoroszlyák nélkül rendelik meg a gépet. A
műtrágyát csatlakozó egység, levegőelválasztóval juttatja
közvetlenül a vetőbarázdába. Itt nagyon gyorsan fel tudja
venni a fiatal, fejlődő növény. Hosszú távon a garatmegosztás
e verziója megjelenik az SV és az SX vonalak összes gépében.

01

02

01 Az egyik első Maestro 24 SV, amelyet
idén tavasszal használtak
02 Thomas Murr (balra) és Michael Bindl
(jobbra) elmagyarázza az új Maestro generációs SX és SV részleteit.

A 12 méter munkaszélességű és legfeljebb 24 soros vetőgépek újonnan tervezett kocsikkal készülnek. A kapacitást
a munkaszélességhez igazították. A teljes tartálytérfogat körülbelül nyolcezer liter, elosztva körülbelül hatezer műtrágyára
és kétezer liter vetőmagra.
A gép azokon a piacokon érhető el, ahol nem kötelező a
háromméteres maximális vonulási szélesség, mechanikusan
úgy rögzíthető tengellyel, hogy a gumik mindig a vetősorok
között mozogjanak. Azon európai piacokon, ahol kötelező
a háromméteres vonulási szélesség, a Maestro hidraulikusan
állítható tengellyel konfigurálható, hogy munkahelyzetben
elkerülje a sorokat, és hogy megfeleljen a háromméteres
gépszélességnek az úton. Ikerabroncsokkal is felszerelhető,
hogy 45 vagy 50 centiméteres sorközöket se taposson le.

Még ilyen gumiabroncs opcióval is, a háromméteres vonulási
szállítási szélesség alatt van, és engedélyezhető a hidraulikusan
állítható tengelyű HORSCH Maestro.

AUTOMATIKUS CSOROSZLYANYOMÁS-ÁLLÍTÁS
Tehát a HORSCH Maestro SV és SX sorozata továbbra is a legnagyobb univerzális szemenkénti vetőgép Európában. A gép
puszta mérete természetesen ad egy bizonyos alapsúlyt. Ez
azonban nem marad állandóan a gumikon. A kinematika és a
gép hidraulikája miatt a vetőkocsi súlya a vetősorokkal együtt
a vázra kerül. Az eredmény soronként 150–350 kilogramm
csoroszlyanyomás, amely egyenletesen oszlik el a külső sorig.
Ez lehetséges a 24 vagy 36 soros gépeken is. A speciálisan
kifejlesztett AutoForce rendszerrel szükség szerint automatikus
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Aktuális
01 Az AutoForce jóvoltából a Maestro nagyon pontosan
tartja a munkamélységét, nagyüzemi sebességgel is. A
képen a Maestro SX új vetőegysége látható.
02 Összecsukva az új Maestro 24.70 SX és SV megfelel
a pontos vonulási méretnek: három méter széles és négy
magas, közúti szállításkor.

01

02

a csoroszlyanyomás beállítása a talajviszonyokhoz. A csoroszlyanyomás aktív automatikus szabályozása garantálja, hogy a
vetőmagok tökéletesen beágyazódjanak a kívánt mélységbe,
elkerülve a túlzott csoroszlyanyomással okozott káros talajtömörödést. Ez elengedhetetlen az egyenletes keléshez, a
jó gyökérfejlődéshez és a homogén populációhoz. Magának
a csoroszlyatestnek csak néhány részletét változtatták meg.
A sorok kialakítása továbbra is nagyon stabil és robusztus.
Különös jelentőséget tulajdonítottak az alkatrészek hosszú
élettartamának és a könnyű karbantartásnak.
A HorschConnect egy másik újítás, amelyet a jövőben a
Maestrókban is megvalósíthatnak. Telemetriával kényelmesen,
valós időben hozzáférhetők a fontos gépadatok. A műtrágya
és a vetőmag kijuttatási mennyisége, a gép helyzete vagy az
aktuális szingulációs pontosság az irodából ellenőrizhető. Az
első Maestro a HorschConnecttel a következő szezonban már

További információ az összes
Maestro gépbe telepített új
soregységről.
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a földeken fog dolgozni. Olvassa el az ukrán Kernel nagyüzem
tapasztalatait a 14. oldalon.
Mik a jövő fejlesztési lépései? Az USA-ban már elterjedt folyékony műtrágya egyre fontosabbá válik a világ más régióiban
is. Ezért a jövőben megnő a kereslet a folyékony műtrágyára
berendezett Maestrók iránti. Jelenleg a Maestro 24.75 SV
rendelhető folyékony műtrágyás gépként. Az elkövetkező
években további kisebb munkaszélességű modellek kerülnek
forgalomba, folyékony műtrágyatartályos változatként.
Végül az elmúlt szezonban megépítettük az első SplitRow
sorelrendezésű Maestrót, amelyet Ukrajnában repce vetésére
használtunk. Ezek a Maestrók hagyományos 70 vagy 75
centiméteres sortávolságúak. De vethet kettéosztott – 35,
illetve 37,5 cm – sorokkal is. Így még univerzálisabb a gép,
ha például a betakarítási technológia miatt a kukoricát 75
centiméteres, de a szója-, bab- és borsófajtákat szűkebb
sortávolsággal kell elvetni, ugyanis a megfelelő betakarítási
technológia nem függ a soroktól. A repcét és a napraforgót
is el lehet vetni a sorközök felével. Ez a SplitRow Maestro 12
méteres munkaszélességgel lehetővé teszi a vetést 16 soros
és 75 centiméteres sortávolsággal, vagy mind a 31 sorral és
37,5 centis sorközzel. Lépésről lépésre kisebb gépek is piacra
kerülnek.

Tudjon meg többet a két
új adagolóegységről:
AirVac és AirSpeed.

Gyakorlatból véve

AZ OK
MEGVÁLASZTÁSA

Arnaud Caillouel 2004 óta művel szántóföldet Normandiában.
2012-ben átvette szülei gazdaságát is. Folyamatosan keresi a gazdaság és a művelési stratégia javításának és fejlesztésének lehetőségeit.
A terraHORSCH-sal a mechanikus gyomirtásról és a bérvállalkozások
jövőjéről beszélt.

Arnaud Caillouel 2004 óta vezet egy normandiai
gazdaságot. Bérvállalkozóként a cukorrépatermesztés teljes rendszerét kínálja ügyfeleinek,
beleértve a mechanikus gyomirtást.
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A Transformer lehetővé tette, hogy Arnaud Caillouel két centiméterre megközelítse a cukorrépa növényeket. Így a területnek
csak tíz százaléka maradt megműveletlen. Jelenlegi kapájához képest ez jelentős különbség: Eddig a felület akár húsz százalékát
is megműveletlenül hagyták.

A

rnaud Caillouel ragaszkodik a hagyományos normandiai lenmaghoz és cukorrépához. De továbbra
is folyamatosan próbálja növelni a családi gazdaság
tevékenységi körét. Amikor egyre inkább csökkent
régiójában az állattenyésztés, szilázskukorica helyett cukorrépát kezdtek termeszteni a gazdálkodók, a régióra jellemző
vetésforgó szerint hét-nyolc évente. Ez a gondolkodásmód
szilárdan gyökerezik a régió gazdái között. Arnaud Caillouel
kifejtette: „Tudjuk, hogy a kvóta lejártával gazdasági szempontból nehézzé válhat cukorrépát termeszteni. Az etrepagnyi Saint
Louis cukorfinomító azonban még nincs bezárva, tehát van egy
biztos vevőnk. A cukorrépa továbbra is magas hozamot ér el
Normandiában, és továbbra is a vetésforgó fontos része. Ezért
nem vagyunk pesszimisták, úgy döntöttünk, hogy hiszünk a
termésben, és továbbra is befektetünk a megfelelő gépekbe.”
Bérvállalkozói stratégiája több pilléren alapul. Az első
az ügyfél. Arnaud Caillouel nagy jelentőséget tulajdonít a
törzsvásárlóknak, és alkalmazkodik igényeikhez. A második
a technológia, amellyel dolgozik. E tekintetben egyértelműen
kiemelkedik versenytársai közül. Olyan gépeket kínál, amilyeneket csak ritkán látni a régióban – teljesen felszereltek,
stabilak és precízek. A gazdák általában nem vásárolnak ilyen
gépeket, mivel Eure megyében csak körülbelül 150 hektár
az átlagos farmméret. Ezenkívül az ilyen gépek olyan tudást
igényelnek, amelyet nem könnyű megszerezni. Végül, de nem
utolsósorban igyekszik optimalizálni alkalmazottai munkaidejét. Minden új üzletágat kellően ki kell használni, hogy egész
évben elegendő munkájuk legyen az alkalmazottaknak. Így
nem kell ideiglenesen munkaerőt foglalkoztatnia, és megőrzi
a gépkezelők tudását, akik nemcsak a gépeket ismerik kívülről-belülről, hanem az ügyfelek is ismerik őket, és megbíznak
bennük.
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Arnaud Caillouel folytatja: „Ez teljesen új kérdésekhez
vezetett. Ügyfeleim egyre jobban aggódnak a gazdálkodás
jövője miatt. Különösen, hogy miként fog menni glifozát
nélkül, vagy éppen a gyomrezisztenciáról is szó szokott esni.
Noha vetésforgóink viszonylag szélesek, egyre nehezebb
küzdeni a perje és az ecsetpázsit ellen. Ügyfeleink többsége
hagyományos módon üzemelteti a gazdaságát. A gyomproblémákat általában növényvédő szerekkel oldják meg. De amikor feltornyosul a munka, más megoldásokat kell keresniük.
Ezért döntöttem úgy, hogy befektetek egy kapába. Tavasszal,
áprilistól júniusig kapálhatok a cukorrépában – négylevelű
stádiumban addig, amíg teljesen be nem fedi a talajt, mivel
nagy, 50 centiméteres távolsággal vetik. Körülbelül 250–300
hektár cukorrépát kapálok. „
Ügyfeleinek kilencven százaléka növényvédő szereket permetez, és csak ezt követően irt gyomot mechanikusan. Farmján Arnaud Caillouel úgy döntött, hogy fordítva tesz. Először
kapál, és csak végső megoldásként használja a növényvédő
szereket. „Úgy gondolom, hogy ez a legjobb megoldás, ha
meg akarunk felelni a fogyasztói elvárásoknak, hogy kevesebb
legyen a vegyszeres növényvédelem” – magyarázza. „2015
óta használom a kapálási technológiát, és észrevettem, hogy
a teljes költség, beleértve a vásárlást, a munkaidőt és a hektáronkénti gázolajat, hasonló a növényvédelem költségeihez.
Tíz hektárt tud permetezni az ember egy óra alatt, 12 soros
kapával öt órára van szüksége ugyanarra a területre. A farmom a tesztlaboratórium. A saját termőföldjeimen kipróbált
termesztési módszerekkel gyakran kihívom a környező gazdálkodókat, de legalább elgondolkodtatom őket. Remélem,
hogy kapálási tesztjeim, különösen cukorrépában és repcében,
arra késztetik a gazdálkodókat, hogy igénybe vegyék a bérvállalkozásom szolgáltatásait.

Gyakorlatból véve
Miért a kapálás?

A fiatal növények mellett két centiméterig
Sokat esik Eure megyében. A talaj termévoltam képes dolgozni, így a területből csak tíz
keny, ezért hamarosan gyomok borítják,
százalék maradt megműveletlen. Ös�Illeville-sur-Montfort
amelyek hajlamosak jelentősen
szehasonlítva a jelenlegi manuáEURE
Paris
terjedni és gyorsan nölisan vezérelt kapámmal jelentős
vekszik. „Talajmarós teszaz eltérés: az megműveletlenül
Châteauvillain
teket végeztünk a búza
hagyja a terület húsz százalékát.
gyomjainak leküzdésére. De
Elsősorban lúdtalpkapákkal
minden második évben ez nem elég:
dolgoztam. Nem keverik össze a
a perjefélék vagy ugyanúgy fejlődnek,
talajt, és ugyanúgy működnek, mint
mint a búza, vagy túl nagy sár volt, hogy a
a saját eszközöm. A kopás rendkívül
táblára hajtsunk” – írja le a helyzetet Arnaud
csekély: 250 hektárt dolgoztam meg
Caillouel.
ugyanazokkal a kapákkal. Általában
A gyomfésű károsíthatja a termést, és ezcsak körülbelül 65 hektár területet
által késleltetheti a növekedést. A termeszkezelek. Teszteltem a keményfém
tett növény és a nem kívánt növényzet köbevonatú kapákat is. Határozottan
zött növekedési különbségnek kell lennie.
jobbak, mint bármi más a piacon, a
Ezért nehéz ezeket a gépeket optimálisan
kopás jelei nélkül.
használni. E tekintetben Arnaud Caillouel nézete
A kapa boronákkal volt felszerelve a kapatartók mömeglehetősen radikális: „Kereskedelmi vállalkozás vagyunk.
gött. A boronák nem gyakorolnak nyomást. Kivágják a gyoEzért működniük kell a gépeinknek.”
mot, hogy elszáradjon a napon, és eltávolítják a rögöket,
A gazda a kapát választotta eszközül. „A kapát válaszamelyek a gyomokkal kerülnek a felszínre. Ha viszont levágják
tottam, mert általában 45 vagy 50 centiméter távolsággal
és helyben hagyják a gyomokat, kapálás után újra növekedésvetünk. Így a traktor a növény teljes fejlődési szakaszában
nek indulhatnak, ha esik az eső.
mindig áthajthat a szántóföldön, amint problémává válnak a
A mélységet csapokkal lehet beállítani. A rendszer jó, mert
gyomnövények. Példa: a cukorrépa legfeljebb 40 centiméter
nagyon egyszerű. 0,5 centinként 12 lyukkal finomhangolhatók
magasra nőhet, tehát a traktor át tud menni fölötte anélkül,
a beállítások, bármi erőfeszítés nélkül. A boronaelemeket is
hogy bántaná. Ez viszont lehetővé teszi a kapa használatát a
csapokkal állítjuk be. Könnyű beállítani az egyes sorok kikapnövény teljes élettartama alatt, tehát cukorrépában kiválóan
csolását, kiválóan reagálnak. Fendt 516-os traktoromról közműködik. Ráadásul különféle felszereltségi lehetőségek vanvetlenül tudtam irányítani a rendszert. Javasolnám azonban,
nak a géphez. Mélyen lehet vele dolgozni, feltárva nehezen
hogy kettős működésű munkahengerrel szereljék fel a gépet,
kezelhető gyomokat, vagy a felszínen, ha még nem fejlődtek
hogy jobb reakcióképességet érjenek el, amikor az elemek
ki eléggé a gyomok.
behatolnak a talajba. Határozottan nagyobb támogatást nyújt
Repcével is teszteltünk a gazdaságunkban. Repcét ötven
a hegyoldalakon.
centiméteres távolsággal vetünk, augusztus végétől szeptemÖsszegzés…
ber elejéig. A kapálás ideális ideje október 15. és november
Arnaud Caillouel bérvállalkozó el volt ragadtatva, hogy gaz15. közötti. Háromévente azonban az időjárás felborítja terdaságában kipróbálhatja az új kapát: „Én már a HORSCH
veinket, nem tudunk ideális időben kapálni. Ekkor használjuk
ügyfele vagyok. Van egy HORSCH Leeb LT permetezőm és
a permetezőt, és tovább irtjuk a gyomot, különösen, ha naegy Terrano, amellyel nagyon elégedett vagyok. Nagyszerű
gyon kevés az időnk. Úgy gondolom, hogy továbbra is ezzel
alkalom volt egy új gépet kipróbálni, és tapasztalataimmal
a távolsággal fogunk vetni, mivel nem észlelünk semmilyen
közreműködni a jövőbeli fejlesztésekben. A gép teljesen
termésveszteséget. Ha az ügyfeleink földjein kapát használunk
meggyőzött, de a Transformer sorközművelő jelenleg csak
tavasszal, akkor nyereséget realizálhatunk. Ennek köszönhehat méteres munkaszélességgel érhető el. Sajnos túl nagy a
tően főleg tavasszal vesszük igénybe.
normandiai kis táblákhoz. Tehát várni fogok a kisebb munA Transformer tesztje
kaszélességű gépek megjelenéséig. Összefoglalva: robosztus
Arnaud Caillouelnek lehetősége volt a HORSCH Transformer
és megbízható – mint minden HORSCH gép.
6 VF tesztelésére a gazdaságában. Tapasztalatait ismerteti:
„Egy bemutatás előtti gépet teszteltünk. Bár nagyon szkeptikus voltam a kamera iránt, valójában egyszerűen és megbízhatóan működik. Tipikus nehézségei naplementekor jöttek elő,
amikor a fény visszatükröződik az objektívben. De folyamatosan finomítottuk a beállításokat, és végül nagyon kielégítő
eredményt sikerült elérnünk. A gép nagyon gyorsan reagál a
kamera információira – ez igazán csodálatos volt. Ezenkívül
négy-öt km/órás sebességű kanyarokban egyetlen cukorrépa
További információ
sem sérült meg. A reakcióképesség és a megbízhatóság kiváló
a Transformer VF-ről.
– nyilvánvaló, hisz ez egy HORSCH kapa!
HORSCH France Sarl
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A szuperlatívuszok
agrárcsoportja
A számok önmagukért beszélnek: 515 ezer hektáron
termel az ukrán Kernel gazdaság gabonaféléket,
valamint olajos magvakat, és precíziós gazdálkodási
össztermése meghaladja a 3,2 millió tonnát.
A HORSCH Maestro szemenkénti vetési
technológiája fontos szerepet játszik ebben.
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amarosan megkezdik működésüket az első HORSCH
Maestro 24 SX szemenkénti vetőgépek az ukrajnai
Kernel gazdaságban. Bemutatókon és kiterjedt teszteken bizonyították előnyeiket. Már ötven Maestro
24 SW gép kulcsfontosságú a napraforgó és a kukorica vetésében. De várjon egy percet: ötven darab 24 soros szemenkénti
vetőgép? Milyen gazdaság ez? A terraHORSCH bemutatja a
céget.
A Kernel Ukrajna egyik legnagyobb gazdasága. Mérete miatt nemzetközi fontosságu. A társaság részvényeivel a varsói
tőzsdén kereskednek. A 2019/2020-as üzleti év forgalma
4,1 milliárd dollárt tett ki. A Kernel mintegy 12 ezer
embert foglalkoztat a vállalat ágazataiban, jelmondata:
„Célunk kiaknázni az ukrán élelmiszertermelésben
rejlő lehetőségeket, hogy fenntarthatóan tápláljuk a növekvő világnépességet.”
A szántóföldi gazdálkodási
ágazat 515 ezer hektárnyi földje kiterjed az
egész országra.
Így természetesen nincs
értelme pontos
adatokat közölni

A Kernel szántóterülete
(zöld), valamint az
irodák, silók és olaj
üzemek logisztikailag
kedvezően terülnek el az
ország nagy részén.

a talaj értékéről, minőségéről. A spektrum az átlagostól a
nagyon jóig terjed. 3,2 millió tonna
gabonafélét és olajos magot takarítanak be a bérelt
táblákon, így a Kernel Ukrajna legnagyobb mezőgazdasági
termelője. Körülbelül hatezer másik gazdálkodó látja el a
Kernelt három millió tonna napraforgómaggal és 5,1 millió
tonna gabonafélével. A fő növények a kukorica, a búza és a
napraforgó.
Majd e termékek közvetlenül a Kernel második, „Kereskedelmi és infrastruktúra” üzletágába kerülnek. A silók
kapacitása 2,4 millió tonna, az üzemeket decentralizáltan
osztják szét Ukrajna-szerte.
7,9 millió tonna gabonafélét és olajos magot exportálnak.
A stratégiai határidős szerződések nagyon szűk időszakokat
tesznek lehetővé a saját betakarítás, vagy más gazdaságokból
beszállítás és a viszonteladás között. Mindent befolyásolnak
az áringadozások. Saját vasúti flottájuk 3443 gabonavagonnal
garantálja az áruk zavartalan áramlását a szárazföldi silókból a
kikötőkbe. A Kernel két mélyvízű kikötőt üzemeltet Chornomorskban, éves kapacitása 8,8 millió tonna, így a vállalaté az
egész ország legnagyobb, magánvasúti-flottája és legnagyobb
silókapacitása is. Emellett Ukrajna legnagyobb gabonaexportőre, a nemzeti exportban 14 százalékos a részesedése.

A 7,9 millió tonna exportált gabonaféle fő célpiaca Ázsia,
44 százalékkal, Európa 35-tel és a Közel-Kelet 16-tal.
A napraforgóolaj a Kernel-csoport második üzletága. Nagyon érdekes megismerni a történelmi hátteret, hogy Ukrajna
miért ekkora napraforgóolaj-termelő.
Több, mint húsz évvel ezelőtt a napraforgómag export
adójával erőteljesen, közvetlenül támogatni kezdték az olajtermelést az országban. Minden termelőnek gazdaságosabb
volt, hogy a mag exportálása helyett maga állítsa elő az olajat.
Ennek eredményeként körülbelül 7,4 millió tonna napraforgóolajjal Ukrajna ma a világ legnagyobb termelője. Oroszország
követi 5,7 millió tonnával, az EU 3,7-tel és Argentína 1,2-vel.
A világszintű termelés körülbelül 22 millió tonna. A Kernel
nyolc olajmalmának feldolgozó kapacitása 3,5 millió tonna
napraforgómag évente. Egy durva számítás: ezer kilogramm
napraforgómag átlagosan 440 kg olajat, 390 kg olajpogácsát
és 160 kg napraforgóhéjat ad ki.
Körülbelül 145 millió liter olajat töltenek közvetlenül palackokba, és készítenek elő kikötői exportra, illetve ukrajnai
értékesítésre. Ezenfelül 1,4 millió tonna napraforgóolaj-pogácsát szállítanak a kikötőbe, exportra.
Ez azt jelenti, hogy világszerte a Kernel a napraforgóolaj
legnagyobb termelője (a globális termelés 7 százaléka) és legnagyobb exportőre (a nemzetközi kereskedelmi mennyiség 15
százaléka). A 1,5 millió liter 29 százaléka Európába, 24 Irakba,
23 Indiába és 16 Kínába kerül.

PONTOSSÁG ÉS DIGITALIZÁLÁS
Ekkora gazdaság csak nagyfokú digitalizációval működtethető
hatékonyan. A mezőgazdaság maximális teljesítményéhez
robusztus és precíz gépekre van szükség, egyszerű kezeléssel, megbízhatósággal, nagy területteljesítménnyel, valamint
pontos vetőmag-elhelyezéssel. Néhány évvel ezelőtt itt került
képbe a HORSCH – 2009 óta szállít a Kernelnek Joker RT kompakt tárcsás boronát és univerzális Pronto DC PPF vetőgépet.
A velük szerzett pozitív tapasztalatok hatására 2014-ben
úgy döntött a Kernel, hogy a Maestro SW-t használja kukorica és napraforgó szemenkénti vetésére. Időközben mintegy
ötven Maestro 24 SW dolgozik 515 ezer hektár szántóföldön.
Azóta az egyes gazdaságok agronómusai és műszaki vezetői
maximálisan kihasználják a technológiát. Mindegyik gép
évente mintegy 3500 hektárt vet be. A területteljesítményt
azonban mindössze néhány nap alatt érik el, mivel a vállalat
megpróbálja kihasználni az optimális vetési időt, és ez mindig
maximális teljesítményt igényel.
Itt jön be a digitalizáció. A vállalat a legapróbb részletekig
elemzi valamennyi gép mindegyik adatát: beállításokat, működési sebességet, hiányosságokat, az elhelyezés minőségét és
pontosságát. A legjobban teljesítő gép adatait használják fel az
összes többi optimalizálására. „A Kernel célja a hatékony vetés, ideális időben” – magyarázza Johannes Kluth, a HORSCH
Ukrajna ügyvezető igazgatója. „Egy ekkora gazdaságban
lenyűgözően bizonyíthatjuk gépeink hatékonyságát. Mindent,
amit a szórólapokban vagy a weboldalunkon elmondunk, itt
élőben mutatjuk be, az egész szezonban, terepen.”
Természetesen személyes kapcsolatot igényel egy ilyen
jó együttműködés. Rendszeresen találkozik a vállalat kijevi
központjában a HORSCH és a Kernel, tájékoztatják egymást
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az újításokról és összehangolják stratégiáikat. Új termékeket
többletteljesítményt is elérhetett a gazdaságban dolgozó
és felszerelési változatokat mutatnak be, megbeszélik a toösszes Maestro 24 SW átlagához képest. Ez a növekedés a
vábblépés lehetőségét.
nagy sebességű, pontos adagolás eredménye. Az optimális elA gyakorlati munka ezután a régiókra, az egyes gazdahelyezés érdekében folyékony műtrágyát alkalmaznak. A Maságokra hárul.
estro kilencezer literes tartálya tovább növeli hatékonyságát;
A HORSCH értékesítési- és szervizcsapatának szakemberei
2000/7000 (vetőmag/műtrágya) vagy 4000/5000 felosztásban
mindig rendelkezésre állnak, a gépek teljes beüzemelését,
rendelhető. A HorschConnect alkalmazásban a gépek világos
garanciáját és szervizét alapvetően az értékesítési partnerek
elrendezéssel, felhasználóbarát látvánnyal jelennek meg.
intézik el a helyszínen. A Kernel gépkezelőinek és mérnökeinek
A hatékonyság és a teljesítmény a döntő kritérium más
képzése döntő jelentőségű egy ilyen nagy struktúra sikerében.
gépeknél is, amelyeket jelenleg tesztel a Kernel.
Sok éven át tartottak gyakorlati képzéseket télen, naprakész
A Cultro 12 TC késhenger területteljesítménye hatalmas,
tudást adva a résztvevőknek.
csekély energiaigénnyel és 20 km/órás sebességgel. Munka
A képzés végén mindegyik gépkezelő tanúsítványt kap,
közben a gép súlya teljesen a késhengeren nyugszik. A Cultro
amely igazolja, hogy gyakorlott és képzett szakember. A
ideális a tavaszi köztesnövény-populációk szétzúzására, vagy
szezonban csak ők vezethetnek traktort. Ez mindkét félnek
nagyon sekély tarlóművelésre, például napraforgóban és kukoelőnyös, mivel a traktorosok képesek kihasználni a gépek
ricában. A Kernel elsősorban a napraforgószárak cséplés utáni
maximális kapacitását.
aprítására használja. Betakarítás után a szárak gyakran még
„Ez az együttműködés tökéletes példa a gyártó, a kereskemindig másfél méter hosszúak, az első menet után legfeljebb
dő és a vevő háromszög kapcsolatára – a mérettől függetlenül.
harminc centiméteresre vágják le őket.
Nincs olyan felülről lefelé mutató
A növényvédelemben is gyűjti
kapcsolatunk, ahol információink
a Kernel az első technológiai taa kereskedőhöz kerülnek, és csak a
pasztalatokat a HORSCH-tól. A
kereskedő kommunikál az ügyféllel.
Leeb VL egy új önjáró permetező,
„A telemetria és a
Ez tesz minket különlegessé. Beszéamely az Agritechnicán 2019-ben
Maestro 24 SX precíz adalünk az ügyféllel és a kereskedővel a
bemutatott Leeb PT-n alapul. A tergolórendszere jóvoltából
követelményekről és a célokról, így
raHORSCH utolsó számában Theo
tökéletes megoldást tudunk nyújtaLeeb részletesen beszélt a Leeb VL
egyszerűen és teljesen
ni az adott gazdaságnak” – mondja
előnyeiről.
integrálhatjuk precíziós
Johannes Kluth, a HORSCH Ukrajna
Az új VL (variálható nagyságú)
ügyvezető igazgatója.
önjáró
permetezőgép teleszkópos
gazdálkodási rendszerünkIlyen stratégiai megbeszélések
tengelyekkel, új, egyedi kerékfelbe a vetőgépet.”
hatására használják most az első
függesztéssel és változtatható maMaestro SX-t a Kernelnél. Miután
gassággal készül. Az utóbbi két
KONSTANTIN SITIUK,
felelősei ellátogattak a HORSCH
változatban érhető el: 2,60-3,50
A „KERNEL AGRIBUSINESS” ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓHELYETTESE
schwandorfi központjába, a 2019méter és 3-4 között. Mindkettő opes Agritechnicán elkezdődtek a
cionálisan két méter magasságig álmegbeszélések az új Maestro 24
lítható. A napraforgó és a kukorica
SX-ről. Három tényező volt fontos a
intenzív termesztéséhez a Kernel
választás szempontjából: a kiváló tapasztalatok a Maestro 24
ritkán használ vontatott permetezőket. E növényeknek döntő
SW-vel, a minden körülmények között stabil és megbízható
jelentőségű a hasmagasság. Hat- és nyolcezer literes tartálymunkája, az új nagysebességű nyomott levegős rendszer, és
térfogat garantál maximális hatékonyságot napraforgóban és
a telemetria.
kukoricában.
A tavaszi szezonban, precíz adagolási rendszerével, még
nagy üzemi sebességnél is teljesen meggyőzően teljesített a
Maestro. Fontos szempont volt az állandó teljesítmény, annak ellenére, hogy a vetőmag minősége nem volt optimális.
Nyilvánvaló, hogy 515 ezer hektárra nem mindig lehet tökéletesen kalibrált vetőmagot biztosítani. A HorschConnecten
keresztül a telemetria teljesen átláthatóvá teszi a tényleges
vetési folyamatot. Különösen a valós idejű vezérlésnek köszönhetően bármikor ellenőrizhető, hogy mennyire erőteljesen és
hatékonyan működnek az egyes gépek. Ha például ötből négy
gép kiválóan teljesít, egy pedig nem, akkor azonnal beavatkozhatnak a felelősök. Így természetesen sokkal gyorsabban
lehet reagálni a problémára, mint ha a növény megjelenéséig
nem látni, hogy valamilyen probléma adódott.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az új Maestro SX-szel,
optimális körülmények között, a Kernel akár 25 százalékos
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01 145 millió liter napraforgóolajat állítanak elő az
olajüzemekben, és részben közvetlenül a palackokba
töltik.
02 A Kernel kikötőterminálja a Fekete-tengernél,
Chornomorskban, évi 8,8 millió tonna kapacitással.
03 A Kernel egyik első HORSCH Maestro SX-jét nagy
Big-Bag zsákokból töltik.
04 Öt HORSCH Maestro 24 SW kukoricavetés közben.
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TELJES TERMÉKTELJESÍTMÉNNYEL
A JÖVŐBE
Cornelia és Philipp Horsch a 40. oldalon, “Egy hálózat a jövő érdekében” című
cikkben, leírja a HORSCH új belső struktúráját. Hubertus Bultmann, a kutatás-fejlesztés vezetője elmondja a terraHORSCH-nak, hogyan is néz ki gyakorlatilag e
struktúra az ágazatokban, és konkrétabban a termékegységekben.
terraHORSCH: Bultmann úr, mik voltak a termékegységek bevezetésének stratégiai gondolatai?
Hubertus Bultmann: A vállalat nemzetközi növekedésével
észrevettük, hogy változtatásra van szükség. Mivel hatalmas
mértékben kibővült a termékkínálat, nőtt az információáradat is. Egyre több ember dolgozik egyszerre, egyre több
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feladaton. A nemzetközi K+F és gyártási helyek növelik ezt
a bonyolultságot.
Ez volt a helyzet a múlt év elején. Célunk: fenntarthatóvá akarunk válni a struktúra és a szervezet szempontjából,
ugyanakkor meg akarjuk erősíteni a vállalat gyökereit annak
minden jellemzőjével együtt.

Vállalati hírek
Florian Zink (a jobb oldalon), a növényvédelmi
egység vezetője, közvetlenül Theo Leebnek számol
be. Hubertus Bultmann (balról a második) felel a
szemenkénti vetés, a hibrid gazdálkodás és a talajművelés egységeiért, amelyek élén Lucas Horsch
(balra) Mathias Schneider (jobbról a második) és
Daniel Halbmann (középső) áll.

Melyek ezek a jellemzők?
Egyikük például, hogy elég gyakran és nagyon spontán módon próbálunk ki dolgokat – mint egy induló vállalkozás:
építünk próbagépeket, kimegyünk a földekre és teszteljük
az új ötleteket. Ha valami nem működik, javítjuk, majd újra
teszteljük a terepen.
Így hozunk létre olyan innovatív megoldásokat, amelyek
később, egy szériagépben, megfelelnek a gyakorlati alkalmazás szigorú követelményeinek. Az ilyen ötleteket gyakran az
ügyfél igényei váltják ki.
Hogyan osztályozza a termékegységeket?
A teljes termékpalettánkat a legnagyobb termékcsaládok szerint osztottuk fel. Zászlóshajónk a növényvédelem volt, mivel
ebben az ágazatban, történelmi okokból, mindig sikeresen
dolgoztunk egy saját egységben. E pozitív tapasztalatokat
szerettük volna alkalmazni az összes többi termékcsoportra is.
Mely termékegységek vannak a HORSCH-nál, és hol
kapcsolódnak össze a HORSCH-on belül?
Most öt termékegység van a HORSCH világában: növényvédelem CropCare (növényvédelem az összes Leeb permetezőgéppel), vetés (gabonavetés olyan gépekkel, mint a Pronto vagy az
Avatar), szemenkénti vetés (szemenkénti vetés technológia az
egész Maestro családdal), hibrid gazdálkodás (Cura gyomfésű,
Transformer kapa), valamint talajművelés (olyan termékekkel,
mint a Tiger, Terrano és Joker).
Alapvetően nem változtak a szervezeti kapcsolatok: Theo
Leeb, mint ügyvezető igazgató vezeti a növényvédelmi egységet. Én felelek a talajművelésért, a hibrid gazdálkodásért, a
vetésért és a szemenkénti vetésért.
Érthető a felelősség termékcsoportok szerinti csoportosítása – de pontosan mi különbözik a korábbiaktól?
Ezzel a változtatással nemcsak az összes terméktémát soroljuk be az öt egységbe, hanem nagyon különleges szerepet is
adtunk nekik az egész vállalaton belül. Ők felelősek az adott
termékcsaládért, a termék puszta fejlesztésének határain túl.
A mindennapi munkában ez azt jelenti: a termékegység aktív
szerepet játszik a fejlesztésen túl, és fontos impulzusokat ad
a vállalat más szektorainak, mint például a beszerzés, a szolgáltatás és az értékesítés, vagy a marketing.

természetes előfeltétel – igyekszünk a lehető legnagyobb
ügyfél-elégedettséget elérni.
Ez a munkamódszer nagyon jellegzetes a vállalatunkban,
az alapító család indította el. Forrása a vállalat gyökereiben
rejlik, és a jövőben szeretnénk megerősíteni új termékegységek
bevezetésével.
terraHORSCH: Hol válik nyilvánvalóvá az ügyfélközpontúság?
Nagyon megnyilvánul a termékegységek vezetőiben: struktúráink valójában csak meghatározzák a keretet – de csak
a megfelelő embereknél kel életre! Ezért nem volt könnyű
betölteni ezeket a pozíciókat. Célunk az volt, hogy tapasztalt
embereket szerezzünk, akik képesek lefedni egy összetett
konfliktusterületet: megértsék ügyfeleink kívánságait és követelményeit a világ minden tájáról, valamint legyen meg a tudásuk, hogy ezeket termékké alakítsák. Mindezt hatékonyan és
célorientáltan kezelni, a mezőgazdasági alapismeretek mellett
főként fejlesztési tapasztalatokra, valamint know-how-ra van
szüksége a beszerzés, a termelés és a minőségmenedzsment
területén.
Kik állnak az új struktúra a hátterében, és mivel foglalkoznak az egységek?
Kezdjük Lucas Horsch-sal. Cornelia és Michael Horsch legidősebb fia vezeti a szemenkénti vetés egységét. A vállalatnál
töltött idejének, valamint az AgroVation nevű HORSCH farm
vezetésével szerzett tapasztalatoknak köszönhetően, Lucas
friss levegőt hozott a csapatba. A szemenkénti vetés kihívása
jelenleg a nyomott levegős (AirSpeed) és a vákuumos technikát
(AirVac) elérhetővé tenni a teljes termékportfólióban.
A vetés szektorában Mathias Schneider vette át az irányítást. A mezőgazdaság mellett Mathiasnak tízéves a tapasztalata a HORSCH-nál. Mathias jelenleg a jól ismert termékek
továbbfejlesztésére összpontosít, de a portfólió bővítésére
is – aktuális példa a Versa.
A növényvédelemben minden témát Florian Zink állít össze.
Florian 14 éve dolgozik a HORSCH LEEB K+F növényvédelmében, jelenleg a vontatott permetezőgéppel és az önjáró
permetezőgép-projektekkel foglalkozik, szerte a világon. Mint
már említettem, Florian a jövőben is nagyon szorosan fog
együttműködni Theo Leebbel. Végül, de nem utolsósorban
a hibrid gazdálkodás és a talajművelés szektora: mindkettőt
Daniel Halbmann vezeti. Daniel a gépgyártás szakértője, és
jó néhány éve dolgozik a termékmenedzsmentnél. Sőt, van
mezőgazdasági tapasztalata is. Az egység érdeklődésének
középpontjában a kultivátorok következő generációja áll,
valamint a gyomfésű és a kapa kiegészítő felszerelése.

Ez azt jelenti, hogy sok intézkedést és tevékenységet
kezdeményez a termékfejlesztés?
Valóban! Miután az ötlet termékké vált, mi például a K+Ftől megpróbáljuk a vevőig támogatni a sikeres marketinget.
Szoros együttműködésben a vállalat többi szektorával – ez
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Maestro V kontra
Maestro X – hogy
állunk valójában?
Az első két évad után, beleértve a nyári repcevetési szezont is, amikor világszerte dolgozott az új Maestro V generáció (vákuumrendszer AirVac adagolással) és
Maestro X (túlnyomásos/belövős rendszer AirSpeed adagolóval), Philipp Horsch
von le először következtetést.
rendszer párhuzamos kínálatát. Eddig
mi voltunk az egyetlen gyártó világszerte, ezzel a világos „kettős stratégiával”,
amely nagyrészt azonos konstrukción
alapul.
Sokkal fontosabb azonban, hogy az
elmúlt két év után egyértelműen megerősítést nyert, hogy mindkét rendszerre
feltétlenül szükség van. Vannak olyan
magfajták, amelyeket méretük és alakjuk miatt nagyon nehéz kilőni, például
nagyon nagy magú napraforgók vagy
bizonyos, rendkívül nagy hüvelyesek.
A belövős rendszer nélkülözhetetlen
magfogó kerekei sokszor elérik határaikat. Októberben Brazíliában jártam,
sok Maesrtót néztem meg, a területen
dolgozva: vetés közben szinte minden
nap erősen esett az eső, de a vetésnek
folytatódnia kellett – még a rendkívül
nedves és csapadékos körülmények között is. Nem csak a lehetséges határait
érte el, de ilyenkor abszolút lehetetlen
megfogni a magokat! Ezt elég gyakran
láttuk az Egyesült Államok északi részén
is. Egyetlen alternatívája a vákuumrendszer! Mivel gépeinket a világ minden
táján kínáljuk, kötelező, hogy mindkét
rendszert biztosítsuk!

Philipp
Horsch

E

lőször hadd válaszoljak a kérdésre, amelyet újra és újra feltesznek nekünk: miért folytatja
a HORSCH egyszerre a vákuumos
és a túlnyomásos rendszert, ahelyett,
hogy csak egyre támaszkodna, mint
a legtöbb versenytársunk, legalábbis
Európában?
Először: a két rendszer felépítése
nagyrészt megegyezik, nemcsak az
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adagolórendszerben, amely adagolótárcsákból, maglesodróból (amelyet nem
kell beállítani), elektromos hajtásból,
érzékelőből stb. áll, hanem azonos az
összes soregység is, a tartozékokkal
együtt. Az egyetlen különbség, hogy
hol alkalmazzák a nyomást/vákuumot,
és hogyan szállítják a magokat a tárcsáról a barázdába. Így létrehoztunk
egy alapot, amely megkönnyíti mindkét

SZÁMSZERŰSÍTETT HATÁRÉRTÉKEK
Most pillantsunk tapasztalatainkra a
hosszanti eloszlás pontosságáról. A belövős rendszer nagy munkasebességnél
mutatja meg előnyeit. Az elmúlt két év
után elmondhatjuk, hogy sikerült jelentősen számszerűsíteni a határt a két
rendszer között.

01

03

01 Az AirSpeed rendszerrel vetett repcepopuláció, 50 százalékos
variációs együtthatóval (kihagyással és duplázással együtt)
02 Az AirVac rendszerrel vetett kukorica-populáció, 18 százalékos
variációs együtthatóval (kihagyással és duplázással együtt)
03 Az új generációs Maestro: HORSCH Maestro 8 CX

02

Számos intézkedéssel nagy működési sebesség mellett is javítani tudtuk
a vákuumrendszer (AirVac) pontosságát. Körülbelül 12 km/óránál majdnem
ugyanolyan a pontosság, mint belövős
rendszerrel. Eddig ez vákuummal nem
volt lehetséges, és nagyon örülünk, hogy
sikerült elérnünk AirVac rendszerünkkel
– annál is inkább, mivel jelentősen javult
a felhasználóbarát használat.
Szüksége van tehát egyáltalán a
HORSCH-nak belövős rendszerre? Határozottan igen: A piac megköveteli, és ha
teljes kínálatot akarunk a szemenkénti
vetéstechnikában, akkor meg szeretnénk
felelni ennek a követelménynek.
A belövős rendszerünk teljesen új
fejlesztés, és a nyomott levegős technológiájával teljesen más utat járunk, mint
a piacon kapható összes többi gép: a
lesodrás, illetve a magok szállítása (lövése) különböző légnyomásszintekkel,
illetve túlnyomás-ellátással működik. A
legfontosabb kérdés természetesen a
következő: A pontosság megegyezik-e
a piacon már bizonyított belövős rendszerekével? A próbapadi tesztek ezt már
előre megmutatták, de a tapasztalatok
is újra és újra bizonyítják, hogy az ilyen
eredményeket a gyakorlatban is meg kell

04 Az AirSpeed adagolóegység (balra) túlnyomásos belövőrendszerrel
és az AirVac (jobbra) vákuumrendszerrel. Az adagoló tárcsákkal, maglesodróval, elektromos hajtással, érzékelővel stb., a szerkezet azonos.
Különböző a magszállításuk, és az, hogy miként kerülnek a barázdába
a magok.

erősíteni! Ehhez átfogó terepi tesztek
szükségesek, különböző körülmények
között.

PERSPEKTÍVÁKAT KÍNÁL
A helyszíni tesztek elemzései a világ
minden tájáról bebizonyították, hogy a
belövős rendszerünk pontosan ugyanazon a szinten van, mint a már bevált
módszerek. Ez minden létező magtípusra igaz. Korrekt beállítást feltételezve, a variációs együtthatók a szokásos
spektrumban maradnak: répában 8–15,
kukoricában 18–20 és napraforgóban
15–30. Nagyon elégedettek vagyunk
ezzel az eredménnyel, és a már sorozatgyártásra bocsátott AirVac mellett

indíthatjuk az AirSpeed-et is, a 2021-es
évadra.
Rövid kitekintés a túlnyomásos
rendszerünk technológiájára: mivel az
AirSpeed rendszerben el van választva
a belövés és az adagoló levegője, mi is
képesek leszünk befolyásolni mindkét
légáramot, ezáltal optimalizálni. Első
tesztjeink erre utalnak.
Így összességében, illetve a világ
minden tájáról érkező követelményeket figyelembe véve mindkét rendszerre
(AirVac és AirSpeed) szükségünk van, és
nagyon boldogok vagyunk, hogy néhány
évvel ezelőtti döntésünkkel egyszerre
járjuk ezt a két utat.

04
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Ötöt egy csapásra
Theo Leeb a terraHORSCH-nak adott interjújában a pulzáló fúvókák előnyeiről és
más olyan újítások sikeréről beszél, amelyek egy évvel az Agritechnica után sikeresen kiállták próbájukat a földeken.
terraHORSCH: Nézzünk vissza az elmúlt évre. Nagyon
sok újítás volt. Hogyan futottak be a piacon?
Theodor Leeb: Sztárjaink a Leeb 12 TD a tandem permetező, az új PT önjáró permetezőgépek és a pulzáló fúvókás
PrecisionSpray voltak.
A terraHORSCH utolsó két számában már beszéltünk
a Leeb 12 TD-ről és az új önjáró permetezőgép-sorozatról. Tudna friss információt adni, hogyan teljesítettek a gépek
terepen?
Kezdjük a 12 TD tandem permetezőgéppel. Már az elején gondoltuk, hogy hiánypótló lesz. Fontos, de továbbra is hiánypótló termék azoknak az ügyfeleknek,
akiknek különleges hatékonysági és logisztikai követelményei vannak: nagy tartállyal
növelné hektárteljesítményét, és ha nagy
a távolság, megkönnyítené a logisztikát a
major és a szántóföldek között. De a valódi
igény abszolút pozitív meglepetést okozott.
Az új termék nagyon rövid idő alatt megte-

Theodor Leeb
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lepedett a piacon, és elfogadottá vált. Ez minden bizonnyal
annak a kéttartályos rendszernek köszönhető, amely újszerűen
oldotta meg a tandem permetezőgépek kihívásait. A teljes
kapacitás 12 ezer liter, hétezer elöl és ötezer hátul. Permetezéskor mindkét tartály lépésről lépésre ürül, hogy az elülső
tartályban mindig több legyen a permetlé, mint a hátsóban.
Dombos terepen jól bevált, mivel mindig elegendő a
függőleges terhelés a traktoron, jelentősen javul
a tapadás. Az ügyfeleket nagyon meglepte a
12 TD csekély lóerőigénye.
Az Agritechnicán a Leeb PT mutatkozott be az önjáró permetezőgép
alapjaként, amelyet a HORSCH az
egész világon piacra visz. Sikeres
bevezetése után az első Leeb VL
(változtatható magasság) már működött a piacokon. Milyenek az első
tapasztalatok?
Először is, rendkívül elégedettek vagyunk
a PT sorozat első évével. Főleg a középeurópai ügyfeleink vissza-

Pulzáló fúvókák

jelzései nagyon pozitívak. A Leeb VL egy új önjáró permetező
a globális piacon, amelyet idén mutattak be először egy
oroszországi kiállításon, és időközben több ezer hektárt dolgozott meg, például Kelet-Európában. A Leeb VL új, független, teleszkópos futóművű. A változtatható nyomtáv kétféle
tartományban kapható: 2,60 és 3,50, valamint 3 és 4 méter
között. Mindkettő opcionálisan két méter magasságig állítható. A Leeb VL hat- és nyolcezer liter tartályűrtartalommal, majd
később négyezerrel is elérhető lesz. A nyomtávból látható,
hogy ezeket a permetezőgépeket exportpiacokra szánjuk.
Sőt, a VN (változtatható, keskeny) vonallal elindítunk egy
olyan verziót Európának, amely szintén állítható nyomtávú.
Két tartománya: 1,80 és 2,25 méter, vagy 2,25 és 3 között.
Az ügyfél kiválaszthatja a legmegfelelőbb verziót. Opcióként a
2,25 és 3 méter közötti nyomtávú felszerelhető akár két méter
magasságállítással is. A Leeb VN öt- vagy hatezer literes tartállyal lesz kapható, és alkalmazási tartományával emlékeztet
a Leeb PT 350-re.
A HORSCH hosszú ideig nem kínált egyedi fúvókavezérlést. Miért?
Őszintén szólva, a műszaki ráfordítás nem állt arányban az
előnyökkel, hiszen nagyon finom szakaszvezérlésünk volt,
akár 42 szakasszal.
De nem szabad lebecsülni az Agritechnicán bemutatott
pulzáló rendszer műszaki ráfordításait sem.
Így van. Viszont a fúvóka lényegesen nagyobb működési tartományának, a nyomás és így a cseppméret és az üzemi sebesség
függetlenségének, valamint a kanyarkompenzációnak vagy a
szakaszonkénti változtatható mennyiségnek köszönhető előny
indokolja ezt az erőfeszítést. Óriási az igény, és rendkívül pozi-

tívak a visszajelzések a földeken már dolgozó gépekről. Senki
sem térne vissza az előző rendszerhez, éppen ellenkezőleg.
Egyáltalán nincs vita. De beszéljünk inkább az előnyökről.
Mely követelményekről derül ki, hogy sok előnyt hoztak, és elindították munkátokat, hardverként a pulzáló
fúvókákkal, és mögötte az intelligens HORSCH PrecisionSpray vezérléssel?
Eredetileg az észak-amerikai gazdák dilemmájából fakadt,
akik nagyon gyorsan, egyféle szórófejjel akartak dolgozni.
Egy fúvókakaliberrel nem sikerült lefedni a kívánt sebességtartományt 5 és 25 km/óra között. Ezért elkezdődtek az
ágazat első fejlesztései az Egyesült Államokban. Az impulzusszélesség-moduláció indításkor nagy frekvencián képes
megnyitni és bezárni a fúvókákat, egy kis elektromágnessel,
amely oszcilláló fémdugattyúval nyit és zár egy furatot. Az
úgynevezett Hertz-szám a nyitási és zárási frekvenciát jelzi.
Rendszerünk például 20 hertzcel működik, vagyis a fúvókák
másodpercenként húszszor záródnak. Egy ciklus (a fúvóka nyit
és zár) 0,05 másodpercet vesz igénybe. A magas frekvencia
fontos a kellően pontos hosszanti eloszláshoz. Magasabbnak
azonban kevés értelme lenne, mivel ekkor korlátozott lesz a
Duty Cycle beállítási tartománya.
Most megemlített egy másik kifejezést, amely fontos a
további megértés és a működés szempontjából: Duty
Cycle. Mi ez pontosan?
A rendszer a ciklusidő százalékos függvényeként tudja adaptálni a nyitási és zárási időtartamot. Ez az úgynevezett Duty
Cycle. A rendszer Hertz-száma jelzi, hogy egy fúvóka hányszor
nyitható és zárható le egy másodperc alatt, az üzemeltetési
ciklus pedig azt, hogy intervallum hány százalékában van
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Az NPC fúvóka vezérlő érzékelők figyelik a fúvókakúpokat.

nyitva. Nulla százalékos ciklusban zárt a fúvóka. 50 százalékkal
a fúvóka nyitva van a ciklus egyik felében, a másikban zárva.
Százszázalékos ciklusban mindig nyitva lenne a fúvóka, úgy
működne, mint egy hagyományos növényvédő permetezőgépé. A kijuttatási mennyiséget fokozatosan szabályozhatjuk
a különböző munkaciklusokon keresztül, így a permetezési
nyomástól függetlenek a nyitási idők. Az üzemi ciklus ésszerű
üzemi tartománya 30–100 százalék. Ez azt jelenti, hogy a
fúvóka teljesítménye 30 százalékra csökkenthető az impulzusszélesség modulációjával (PWM), miközben folyamatosan
fenntartható a nyomás, és ezáltal a cseppspektrum. Példa:
ha 05-ös fúvóka van felszerelve, akkor 30 százalékos munkaciklussal érhető el egy 015-ös fúvóka kimenete. Ez 015
és 05 közötti működési tartományt ad, és mindez végtelenül
variálható. A PWM rendszerrel alapvetően nagyobb fúvókákat
használunk, és ezért már nincsenek dugulási problémáink.
Ennyit a működésről és a feltételekről.
De ez gyakorlatilag egy egyedi fúvókavezérlés.
(mosolyog): Így van. De feltűnők a rendszerünk előnyei. Az
egyedi fúvóka-vezérlés, amelyet sokan hosszasan fejtegetnek, valójában csak egy szempont. Számos gyakorlati tapasztalatunkkal teljesen más, sokkal gyakorlatiasabb érvekre
összpontosítunk. Akárhogy is, a gazdáknak ez egy innovatív
technológia, amely tökéletesen felkészíti őket a jövőre. Hiszen
ki tudja, milyen növényvédelmi szabályozásokat vezetnek majd
be a törvényhozók, az egész világon.
Már említetted, hogy a gazdának csak egyféle fúvókája
lesz, amely nem dugul el.
Igen, többé nem kell tartalék fúvókákat tartani, hogy mindig
a megfelelő készlet legyen kéznél, bármilyen alkalmazási
mennyiséghez és működési sebességhez. Másrészt a fúvókák
cseréje már nem befolyásolja a szórási tulajdonságokat. Ez
azt jelenti, hogy a változó üzemi sebességtől vagy az eltérő
adagolási mennyiségtől függetlenül mindig állandó marad
az alkalmazás minősége és az átfedés, mivel már nem a
nyomáson, hanem az üzemeltetési cikluson keresztül alkal-
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mazkodik az üzemi sebességhez. Állandó marad a nyomás
és a cseppspektrum. Ha növekszik a működési sebesség vagy
az adagolási arány, a fúvókákat már nem kell átalakítani. Az
impulzusszélesség-moduláció automatikusan megoldja, az
üzemeltetési ciklus változtatásával.
Röviden, az előnyök a következők:
– A térfogatáram fokozatmentesen változó adaptációja,
miközben a nyomás és a cseppméret állandó marad.
– Állandó cseppspektrum egy fúvóka használatával -> kevés
különböző fúvóka kalibrálására van szükség.
– Kanyarkiegyenlítés - VariableRate fokozatossággal virtuális
háromméteres szakaszokra.
– A fúvókák egyedi kikapcsolása a SectionControl szakaszoláshoz.
A Maestro szemenkénti vetőgépekből már ismerjük a
kanyarkompenzáció kifejezést. Nagy munkaszélességű
kanyarodáskor a vetéssűrűség a görbe belsejében csökken, kívül pedig megnő.
Ugyanez az elv érvényesül a növényvédelemben is, és egy
nagyon konkrét szántóföldi problémával küzdünk. Jelentősen
megnőtt a rezisztens gyomok problémája. A gyomok gyakran
populációvá terjednek el a szántóföldi határokból. A probléma
az, hogy gyakran itt kell kanyarodni, és a szórókeret külső és
belső sebességének eltérése miatt túladagolás vagy elégtelen
adagolás fordulhat elő. Ezt a görbe kompenzációjával lehet
megoldani. A PrecisionSpray mindegyik fúvóka adagolási
sebességét a görbe sebességéhez igazítja, az egész kereten
keresztül, és ezáltal pontos hatóanyag-mennyiséget kapunk.
Tehát mindent lefedhető egyetlen fúvókával. De melyik
fúvóka a megfelelő, vagy netán mindenféle fúvókával
működik?
Alapvetően, minél hosszabb egy fúvóka és minél nagyobb
a légkamra, annál nagyobb a veszély, hogy csillapodnak
a folyadékimpulzusok, és „köpni” kezd a fúvóka. A legtöbb rövid injektoros fúvóka azonban nagyon jól működik.
Észak-Amerikában, ahol az impulzusszélesség-modulációt
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Az interjúban kifejtett Duty Cycle opció illusztrációja.

már körülbelül húsz éve alkalmazzák, a gazdálkodók főként
szokásos, lapossugarú fúvókákat vagy speciális kis sodródású
fúvókákat használnak. De itt, Németországban, vagy nem
engedélyezettek, vagy nem felelnek meg a 90 százalékos elsodródási osztálynak. E kérdés megoldására laboratóriumban
és terepen 90 százalékos, valamint dupla sugarú fúvókákkal
végeztünk saját teszteket. Műszaki szempontból a Lechler,
Agrotop és Teejet gyártók fúvókái kiválóan működnek a PrecisionSpray-jel. A még megválaszolatlan kérdés a következő:
megfelel-e egy 90 százalékos fúvóka, a PWM rendszerrel, a 90
százalékos elsodródási osztálynak is? Megválaszolásához a fúvóka teljes megújításán dolgozunk a gyártókkal és a Julius-Kühn-Intézettel, megfelelően regisztrálva. Németország első
eredményeit 2021 elején várjuk. PrecisionSpray rendszerünk
kereszteloszlás-megbízhatóságát, gyakorlati alkalmasságát és
pontosságát már elismerte a Julius-Kühn-Intézet. A jelenlegi
előírások betartására megvannak a műszaki lehetőségek azon
ügyfeleknek, akiknek már van PWM rendszerük. Százszázalékos üzemi ciklussal úgy viselkedik a fúvóka, mint egy szokásos
növényvédő permetezőgépben, és érvényes a jelenlegi 90
százalékos regisztráció. Így már ma is támaszkodhatnak a

PrecisionSpray-re, anélkül, hogy aggódni kellene, hogy megsértheti a vonatkozó előírásokat.
Az Agritechnicán a PrecisionSpray mellett a fúvókák
ellenőrzésére szolgáló rendszert is kiállított. Milyen
tapasztalataid vannak ezzel?
A NozzlePlugControl-ról beszélünk – a fúvókatestek elé felszerelt kis radarérzékelőkről. A gyakorlati alkalmasság garantálása
érdekében az elmúlt szezonban számos gépet teszteltünk vele.
A tesztek nagyon sikeresek voltak. Az érzékelő elsősorban a
gép mögötti területet figyeli, amelyet nehezen észlel a vezető.
Különlegessége, hogy érzékelőnk valóban elemzi a permetező
szivattyút és a permetezési mintát, és így többet kínál puszta áramlásszabályozásnál. Gyakran előfordul, hogy egy kis
szennyeződés megzavarja a permetezőszivattyú működését,
de a kimeneti mennyiség mindig megfelelő marad. Így ez
az opció nemcsak a maximális működési megbízhatóságot
garantálja, hanem bizonyos terhelést is levesz a gépkezelőről.
A NozzlePlugControl (NPC) hamarosan elérhető lesz önjáró
permetezőinkhez, valamint az LT, GS és TD sorozatokhoz is.


A kanyarkompenzáció
előnyeinek megjelenítése
a PrecisionSpray pulzáló
fúvókákkal.
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GONDOLKOZZ ELŐRE
Michael Horsch a hibrid gazdálkodásról beszélt a terraHORSCH-nak az EU által
meghirdetett Green Deal kapcsán, és arról, hogy mennyi lehetőség rejlik még
a humuszban tárolt CO2 témájában.

M

ár ma, és minden bizon�nyal a jövőben is számos
témával kell foglalkozniuk
a gazdáknak az egész világon. Néhánynak inkább regionális következményei vannak, másoknak globális
jelentősége lehet. Kezdjük a regeneratív
gazdálkodással. E témában tisztázni és
magyarázni kell néhány dolgot. Élénken
kezdtünk beszélni erről a témáról, és
sok visszajelzést kaptunk. Többek között
olyan kérdések, mint: „Mit jelent ez? Valamit rosszul csináltunk?”, vagy: „Valamin
javítanunk kell?” A „regeneráló” kifejezés
azt jelenti, hogy valami nem stimmel, de
szeretnénk nagyon egyértelművé tenni
valamit: egyáltalán nem akarjuk ezt a
benyomást kelteni, és nem gondoljuk,
hogy ez lenne a valós helyzet. A legjobb
kifejezés az lenne, amelyet a HORSCH
néhány éve kitalált, és amely időközben
bejutott az ágazatunkba. Már a világ minden táján használják agrárminisztériumok
sajtóközleményeiben is, mert van értelme.
Ez a hibrid gazdálkodás kifejezés. Nem
lépünk hátra, hanem haladunk. Amikor
hibrid gazdálkodásról beszélünk, akkor
szó van a regeneratív gazdálkodásban
alkalmazott intézkedésekről is. Sőt, kíváncsiak vagyunk, hogyan alakul a jövőben a hibrid gazdálkodás. Az ökológiai
ágazat és a hagyományos gazdálkodás
kipróbált eredményei összegződnek, és
a modern biotechnológiával kombinálva
talán egy teljesen új élelmiszertermelési
forma alakulhat ki. Hosszú távon a hibrid
gazdálkodás az ökogazdálkodás vagy a
hagyományos gazdálkodás másik alternatívája lesz, és például a növényvédelmi
szektorban is a mechanikus, illetve vegyi növényvédelem legjobb módszereit
alkalmazza.

Green Deal
Másik fontos téma, amellyel foglalkoznunk kell, a Brüsszelben nemrég elfogadott Green Deal. Egyébként nemcsak
az EU-t érinti, hanem közvetetten, a
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jövőbeni import és export révén, a nemzetközi piacokat is. Most viták folynak
arról, hogyan kell majd kezelnünk. Ös�szességében valamennyi iparág és intézkedés szén-dioxid-kibocsátását az
EU-ban legalább 55 százalékkal kell
csökkenteni 1990-hez képest, 2030-ig.
Az EU parlamentje még inkább szeretne
60 százalékos csökkentést. Sőt, 2050-re
az a cél, hogy Európa legyen az első éghajlat-semleges földrész, bármit is jelent
ez. 2030-ig, a következő tíz évben szeretnénk elérni a célok 55 százalékát. A
Green Deal számos különféle ágazatot és
intézkedést ölel fel, például újrahasznosító gazdaságot, ahol már nem műanyag-,
hanem csak papírhulladék keletkezik.
Az újrahasznosítási gazdaság egyébként
a következőkkel is foglalkozik: hogyan
lehet visszaforgatni egy autót, ha átlago-

san kétszázezer kilométeren megy tönkre? Mit lehet belőle újra felhasználni? Mit
kell kidobni? Számos alkategória létezik.
A Green Deal másik fontos és nagy
ágazata a “Farm to Fork”, amely négy
részből áll. Az első: a növényvédő szerek ötvenszázalékos csökkentése. A
most intenzíven tárgyalt kérdés: minek
alapján? A következő pont a műtrágya
húszszázalékos csökkentése. A harmadik pont: ötven százalékkal csökkenteni
kell az antibiotikumok felhasználását
az állattenyésztésben. Ez természetesen
jelentősen befolyásolja a vegyipar és a
műtrágya ágazat gyártóit is. Az ágazat
forgalma valószínűleg akár felére is vis�szaeshet. A negyedik pont: 2050-ig Európában a gazdálkodás 25 százalékának
ökológiai jellegűnek kell lennie. Ez lenne
a keret durva vázlata.

Michael Horsch

Nagyon érdekes, hogy már egy ideje foglalkoztunk ezekkel a témákkal,
jóval azelőtt, hogy most hivatalosan
kiadták ezen irányelveket. Mi, és sok
vásárlónk, akikkel hosszú ideje szoros
kapcsolatban vagyunk a világ minden
táján, jól tudtuk, hogy dolgoznunk kell
a növényvédelmi beavatkozások csökkentésén, vagy a szermaradék-mentes
élelmiszertermelés alapvető megoldásain. Mit jelent tehát a hibrid gazdálkodás
ebben az összefüggésben? A végső cél,
a „profitmaximalizálás egyedül hozammaximalizálással”, tökéletesen működött az elmúlt hatvan, hetven évben.
Azonban csak akkor leszünk képesek
előrejutni, ha felhagyunk ezzel a gondolkodásmóddal. A részleteket természetesen meg kell vitatni. Ez tulajdonképpen a hibrid gazdálkodás alapvető
megközelítése. A hibrid gazdálkodás
csak akkor működik, ha eleinte nem a
maximális hozamot helyezzük előtérbe.
Viszont ez nem azt jelenti, hogy a későbbiekben sem tudjuk elérni.

Csökkentett húsfogyasztás?
Másik központi kérdés ebben az ös�szefüggésben: mit fogunk enni a jövőben? Ez a téma óriási lendületet kap
Európában, az Egyesült Államokban és
Kanadában, de például Brazíliában vagy
Oroszországban is. A húsfogyasztás kissé
csökken, az emberek több növényi terméket esznek. Az Egyesült Államokban
ez a téma meglehetősen izgalmassá válhat Joe Biden és Kamala Harris választási
győzelme után. Hiszen választási programjukban, különösen Harris alelnök
határozott álláspontot képvisel abban,
hogy csökkenteni kell a húsfogyasztást
– főleg a gyors- és egészségtelen ételek
ágazatában. Nem akarom megítélni,
hogy ez helyes vagy helytelen. Akkor is
megtörténne, ha más lett volna a választás eredménye. A rugalmasság, vagyis a
kevesebb húsfogyasztás a világ számos
országában trend még akkor is, ha ezek
az országok csak a világ teljes népességének egy részét adják. Az emberek
egészségügyi és/vagy éghajlati okokból
megváltoztatják étrendjüket. Ugyanez
igaz a húspótlókra is. Az állatok takarmányozásához már nem lesz szükségünk a
jelenlegi kukorica- és szójamennyiségre.
Több föld áll majd növényi élelmiszerek
rendelkezésére.

Forrás: https://cor.europa.eu/de/engage/Pages/green-deal.aspx
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Az „EU – Régiók Európai Bizottsága – Médiaközpont” jóvoltából

Megfigyelem azt is, hogy az emberek
gyakran nem vitatják meg, hogy pontosan miért és mikor kell bevetni az új
folyamatokat. Sokan már megbeszélik,
hogy mi a legjobb módszer erre. Amikor
a hibrid gazdálkodással kapcsolatos gondolataimról beszélek, gyakran azt mondják: „Igen, ezzel foglalkoznunk kell, hogy
fenntarthatóan és nyereségesen gazdálkodjunk.” Talán néhány országban
pénzt is kereshetünk az élelmiszerekben
előforduló maradványok témakörében.
A fogyasztók ugyanis maradványok nélküli ételt szeretnének, ez az, amit pontosan irányítani lehet, és még ha csak
Európa akarja is, érinti az egész világot.
Ha Ukrajnából kukorica vagy Brazíliából
szója érkezik, és maradványokat találnak
benne, akkor a búzával teli vonatnak
vagy a szójával megrakott hajónak vissza
kell fordulnia, hazafelé. Ezek is a Green
Deal fontos témái. Természetesen vannak országok, amelyek például a búza
esetében versenyelőnynek tekinthetik
ezt. Vegyük példának Ukrajnát. A búzájuk Egyiptomba vagy Kínába kerülne,
de ha Európa kiesik a kukorica vagy a
szója importpiacaként, ennek hatalmas
következményei lesznek az erőforrások
áramlására és az árra is. Ha ugyanis a
szója- és kukoricatermelők új piacokat
keresnek, akkor az összes többi termelő
is ezt teszi.

Humuszképződés
A humuszképződés témájában egyre
világosabb, mi lehetséges és mi nem.
Véleményem szerint, többek között a
németek élen állnak az intenzív és mo-

dern gazdálkodásban. De a legtöbbjük
még nem érte el a maximális szerves
szén-dioxid arányt (C-org) földjeinkben.
Szántóink átlagos humusztartalma Németországban alig éri el a két százalékot,
a gyepeké pedig öt. Hogyan történhet
meg, hogy a művelt gyepek C-org-tartalma két és félszer nagyobb, mint a
szántóké? Ez szorosan összefügg azzal,
hogy a fotoszintézis egész évben folyik.
Amint napos és nedves az idő, cukor termelődik. Ennek a cukornak egy része, a
növényfajoktól függően 10–30 százalék,
folyékony szénként kerül ki a rizoszférába és a talaj organizmusaiba, amelyek
ennek következtében jelentős növekedésnek indulnak. A talaj organizmusainak terjedését azonban korlátozza a
talaj sókoncentrációja (műtrágya). Eddig
kevés a kutatás a témában, de nyilvánvaló, hogy szélesebb körforgással, a köztes
vetemények magas arányával és az alkalmazkodó, forgatás nélküli műveléssel
közelebb kerülünk a megművelt állandó
gyep C-org arányához. Így lehetővé kell
tenni 0,1 százaléknyi humusz létrehozását évente. Ez esetben a felhalmozódott humusz általában táplálóhumusz,
és nem állandó humusz, amely főleg a
talaj agyagtartalmára utal. Pillanatnyilag
ezt a folyamatot Kazahsztánban lehet
megfigyelni. Az elmúlt hatvan év alatt tíz
centiméter mélyen fellazították a teljes
parlagot – a tápanyaghumusz majdnem
kimerült. Most Tigerrel kezdték művelni
harminc centi mélyen, így szeretnék elérni az állandó humusz mélyebb rétegeit.
Számos növény profitálhat ebből, ha a
talaj ásványi anyagokkal átitatott.
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TERVEZZ ÚJRA, HOGY
MEGÚJÍTHASS
írta Joel Willams

Ebben a cikksorozatban a hatékonyság, a behelyettesítés, az újratervezés [ESR]
keretrendszerét vizsgáltuk, amely felvázolja az utakat az áttéréshez, a nagy ráfordítású, intenzív termelésről a biológiai alapú, ökológiailag integrált rendszerek
felé. Az utolsó részben itt tárgyaljuk azokat a gyakorlatokat és stratégiákat, amelyek elindítják a termelési rendszer átalakításának folyamatát, és azt, hogy ezek a
gyakorlatok miként segíthetik csökkenteni a függőséget külső hatásoktól.

A

z újratervezési folyamat központi koncepciója a
gazdaság ökológiai kontextusba helyezése, és a
termőterületek integrálása a tájba, környezetbe.
Olyan kifejezések jelennek meg, mint az agroökológia vagy az ökológiai intenzitás, és talán meglehetősen
leegyszerűsített, de hasznos definíciót lehetne adni, mint
„egyidejű élelmiszer-előállítás és ökológiai környezetjavítás”
vagy „a gazdaságok tervezése a multifunkcionalitás felé” [1.
ábra]. E fogalmaknak a valóságban sokkal részletesebb és
árnyaltabb elemei vannak, de mikor nem kizárólag a termelés
maximalizálására, hanem a termelés és az ökológia optimalizálására összpontosítunk, számos előnnyel jár a visszajelzés
a gazdaságok termeléséről és a környezet ökológiai intenzitásáról egyaránt, és ezek a nyereségek nem feltétlenül járnak
költséggel1.
Az újratervezési folyamat, meghatározása szerint [amelyet egy másik forrásból alázatosan adaptáltam2] „ökológiai
infrastruktúra létrehozása terepből tájjá, amely diverzifikációt
és biológiai kölcsönhatásokat használva generálja a talaj ter-

mékenységét, a tápanyagok körforgását és visszatartását, a
víztárolást, illetve szabályoz kártevőket/betegségeket, beporzást és egyéb nélkülözhetetlen ökoszisztéma-szolgáltatásokat.
Számos stratégia valósítható meg ennek az újratervezési
folyamatnak a részeként. Ide tartozhat a váltás kiterjesztése, piacra vitt új növényekkel, takarónövények használata,
közbenső termesztés, új fajták termesztése, a talajművelés
csökkentése, direktvetés, osztott műtrágyázás, az állattartás
integrálása, puffersávok, védett területek, vadon élő állatok
menedékhelyei, agrárerdő és erdőgazdálkodás. E cikkben négy
kulcsfontosságú témát fogunk megvitatni – a növényfajok
sokféleségét, a vegyes kultúrákat, a vegyes gazdálkodási
rendszereket és az ökológiai integrációt.

Növényfajok sokszínűsége
A mai mezőgazdaságban általános termelési rendszerek
túlnyomó többsége monokultúrákra épül. Egyöntetűségre
törekedve nemcsak ugyanazt a fajt vetjük el, hanem egy
lépéssel tovább megyünk, és az adott fajta ugyanazon válto4. ábra: Virágzó facélia csík a zabtermésben. Körülbelül száz méterenként vagy a mező szélén vetett csíkok értékes élőhelyet és táplálékot
kínálhatnak ragadozóknak és beporzóknak. 
Forrás: David White
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zatát termesztjük. Kétségtelenül van néhány előnye ennek a
megközelítésnek, de számos gyengeséggel is jár, különösen
az inputfüggőségek összefüggésében. Egységes növényállományok nagyobb valószínűséggel gyorsítják a kártevők elleni
rezisztencia kialakulását, ezért hajlamosabbak kártevő- és
betegségproblémákat terjeszteni. Ezenkívül a gyökérzet egységes szerkezete és mélysége nagyobb versenyt eredményez
a nedvességért és a tápanyagokért, a különböző mélységben
növekvő gyökerek sokféleségével összehasonlítva. Mindkét
gyengeség általában nagyobb peszticid- és műtrágya-függőséghez vezet, hogy kiküszöböljék a monokultúra eredendő
hibáját. A termelési rendszer átalakításának vitathatatlanul
kulcsfontosságú kezdőlépése a monokultúráktól a sokszínűbb
növényállomány felé vezet. Fedezzünk fel néhány példát változásokra és előnyökre, amelyek oka a termelési rendszerek
elmozdulása az egységességről a sokféleségre.
A monokultúrákhoz képest a változatosabb növényállományok számos talajbiológiai jellemzőt javítanak – ilyen a
mikrobiális biomassza és légzés3,4, a bakteriális és gombás
biomassza, valamint a gomba: a baktériumarány 5 és mikorrhiza gombák6,7. A növényi gyökérrendszerek nagyobb
változatossága a talajszerkezet szempontjából is előnyös,
javítja az aggregációt és az aggregátum stabilitását8,9. A talajkörnyezet jobb biológiai és fizikai működése végső soron
a tápanyagkörforgás és a növények hozzáférésének javulásához vezet3,10–12, ezáltal csökken a műtrágyafüggőség. Amint
eltávolodnak a termelési rendszerek a monokultúráktól, és
vegyes növénytermesztés kezdődik, további növényfajok bevezetése kezdi felhígítani az érzékeny alapnövényt, és ezáltal
csökken a kártevők nyomása. Nagyon sok bizonyíték mutat
arra, hogy a sokszínűbb termelési rendszerekben gyakran
csekélyebb a rovarok, a betegségek és a gyomok nyomása13–16. Végül a növények sokfélesége bebizonyította azt is,
hogy növeli a talaj szén-dioxid-szintjét számos környezetben
és termelési rendszerben, beleértve az erdőket, a gyepeket és
a termőföld-rendszereket12,17,18. Az áttérés a fajok sokféleségére elég egyszerű ahhoz, hogy a legelőkön megvalósuljon,
azonban a növénytermesztésben sokkal nagyobb kihívás. A
kísérő növény és a köztes termesztés gyakorlata az utóbbi
években jelentősen megszaladt, mivel az egyről a két fajra
ugrás sokkal kezelhetőbb átmenet, következésképpen különös figyelmet szentelünk ennek a gyakorlatnak.

Kísérő növények és vegyes kultúrák
Terepi szinten az utóbbi években jelentős érdeklődés mutatkozott a vegyes kultúrák iránt, és úgy gondolom, hogy ez az
elmozdulás a többnövényes termesztési rendszerek felé, csak
az elkövetkező egy-két évtizedben válik egyre megalapozottabbá. E tendenciát tükrözi a kutatási színtér is, és az egyre
növekvő számú publikált tanulmány a vegyes kultúrákról
[2. ábra]. Noha rengeteg akadály van még a vegyes termesztés
széles körű elterjedése előtt, monokultúráról biokultúrára áttérni gyakorlatilag sokkal megvalósíthatóbb, mint elmozdulni
a komplex polikultúrák felé, és ez a kis váltás az egy növényfajról kettőre, valóban jelentős változásokhoz vezethet a talaj
tulajdonságaiban, valamint a kártevőknek és a betegségeknek
ellenálló képességében [ahogy az előző bekezdés részben
vázolja]. A társtermesztés [ahol az egyik társ megszűnik, és
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1. ábra: Az ökoszisztéma-szolgáltatások egyensúlya (vagy egyensúlyhiánya) a természetes ökoszisztémákban, az intenzív monokorlátos rendszerekben és a kiegyensúlyozott multifunkcionális
agroökoszisztémákban.

csak egyet takarítanak be] lehetőséget kínál a kezdőknek a
gyakorlati kísérletezésre, gyakran száraz környezetben is, ahol
aggályok merülnek fel a két növény beéréséhez szükséges
elegendő nedvesség miatt.
A leggyakoribb termesztési mód a gabonafélék kombinálása hüvelyesekkel, számos előnyt nyújt a gabonafélének, ha
a hüvelyesek a megfelelő időben némi nitrogént juttathatnak
a gabonafélékbe17, 18, és savanyúbb gyökérváladékaikkal javíthatják az általános tápanyagellátást. Ugyanígy az egyenesen
álló gabona tartja a hüvelyest, megakadályozva elfekvését.
Néhány gyakori példa a búza: bab, búza: borsó, árpa: borsó,
zab: borsó, kukorica: bab. kukorica: bükköny. Ezen túlmenően a terméskombinációk számát csak a gazda fantáziája
korlátozza, de néhány más gyakori kombináció is magában
foglalja a borsót: repce, repce: bab, lenmag: zab, csicseriborsó:
lenmag, repce: lencse. Tisztázni szeretném, hogy nem minden
növénykombináció képes alapból együttműködni; némelyik
valóban versenyképes lehet, következésképpen sok változót
kell figyelembe venni vegyes kultúrák tervezésekor. A megfelelő növényi paraméterek kiválasztásán túl gondolni kell olyan
tényezőkre, mint a fajtaválasztás, a vetési arány, a sortávolság,
a telepítési elrendezés [alternatív és ugyanaz a sor], a talaj
termékenysége és a helyi környezeti korlátok. Például egy keverékben a hüvelyesek magasabb százalékos aránya nagyobb
mennyiségű N-transzfert generál a nem hüvelyes kísérőre. Az
alternatív 1:1-es sorokban vetésről kiderült, hogy több N-t visz
át, mint a 2:1 arányú vetési konfiguráció [gabona: hüvelyes].
Két növényfaj párosításakor gyakori kiindulópont az egyes
monokultúrák vetési arányának a fele. Különböző növekedési
szokások esetén azonban egy faj levélzete uralhatja és elfojthatja a társat, így ez kényes egyensúly, és némi próbálkozásra
és hibafelismerésre van szükség. Például a zab elfojthatja a
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Vállalati hírek
borsót, így kompenzáció céljából a borsó vetési aránya a teljes
monokultúrás arány 50 százalékáról 70-re növelhető.

Vegyes gazdálkodási rendszerek

Az ökológiai integráció kifejezéssel olyan stratégiákra utalok,
amelyek félig természetes, illetve vadon élő állatoknak kedvezőbb területeket kezelnek, vagy hoznak létre a gazdaságban,
mezőn, környező szántóföldön vagy a tanyahelyeken. Mint
már vázoltuk, az ökológiai funkció területi növelésének legegyszerűbb módja a növények, fák és állatok sokféleségének
fokozása; amely egyensúlyt teremt az ökológiai fejlesztések
között, mégis a termelésre összpontosít. A takarónövények
használata tavasszal és ősszel szintén jól példázza a könnyen
megvalósítható termőföldi gyakorlatot. Ezen túlmenően az
ökológiai integráció három kulcsfontosságú stratégiája a
védelem, a bővítés és a létrehozás:
1. természetes és féltermészetes területek megvédése prioritásként;
2. bővítse és kapcsolja össze ezeket a területeket, ahol lehet,
3. új ökológiai terek létrehozása és integrálása.
Mint a legtöbb vad területen, az élőhelyek védelme azt is
jelenti, hogy ki kell térni az útból és békén kell hagyni. A
sövényeket vagy a szántóföldi határokat nem évente, hanem
esetleg három-, ötévente vágjuk le, és ezt a folyamatot lépcsősen elosztjuk, így mindig megfelelő arányban lesznek a
gazdaságban vad és benőtt sövények. Hasonlóképpen, megpróbálva funkcionálisan kihasználni a tájegységeket és az árkokat, hagyjuk magasra nőni a füvet, ne kaszáljuk le. Általános
szabály, hogy minél magasabb, annál jobb az élőhely, ezért
ajánlatos a szántóföldi mezsgyék szándékos betelepítése rövid
és magas fű- és növényfajok keverékével. Ez a gyomfajok meghagyását is jelentheti, a gyomok jó élőhelyet és táplálékforrást
adnak a beporzóknak, amennyiben persze nem haladják
meg a gazdasági küszöbértéket. Az ökológiailag funkcionális
területek új parcelláinak létrehozása szempontjából több
sövényt, vagy egynyári és évelő növények keverékéből álló,
virágokban gazdag élőhelyet lehet vetni a mezők peremére,
a vízfolyások vagy a mezőgazdasági sávok mellé és az átjárók
alá/körül. Ez a rovarfajoktól függ, de sok jótevő vándorol be a
szántóföldi peremekről körülbelül ötven méterre a vetemény
levélzetébe22. Következésképpen a nagyobb táblák körülbelül
száz méterenkénti felosztása virágcsíkokkal, biztosíthatja, hogy
a teljes vetésterület élvezze a ragadozók vándorlásának és a
biológiai kártevők elleni védekezés ökológiai előnyeit [4. ábra].

Éves publikációk száma

Az ipari mezőgazdaság megjelenése előtt, amely a szegregációra és a specializációra összpontosított, a vegyes gazdálkodás volt a norma. Célja az állatok ellátása takarmánnyal,
valamint a talaj, a növények és az állatok közötti maximális
tápanyag-újrafeldolgozás, gazdálkodási egységben19. Így nem
vesznek el a talajból a tápanyagok, és csak akkor kerülnek be
a gazdaságba, ha hiányosak és kritikusan szükségesek. Ezen
túlmenően az integrált növény- és állattenyésztés egyedülálló
ökoszisztéma-szolgáltatásokat és előnyöket nyújt a biológiai
sokféleségnek, ugyanakkor hozzájárulhat bármelyik szegregált
rendszer negatív hatásainak csökkentéséhez [például az állattenyésztés tápanyagfeleslegének]. Egy átfogó metaanalízis azt
mutatta, hogy az organikus módosítások átlagosan 27 százalékkal növelték a terméshozamot, szemben a csak ásványi
anyagú trágyázással. A tanyasi trágya kifejezetten a legnagyobb hatást fejtette ki, míg az organikus módosítások a talaj
szerves szenét, az összes nitrogént és a mikrobiális biomasszát
is növelik a csak ásványi anyagú trágyázáshoz képest20.
A fák egyedülálló lehetőséget kínálnak beilleszkedésre a
gazdálkodási rendszerekbe, nemcsak esztétikai értékük, vagy
vadak élőhelyeként, hanem erdősíthető és erdőpásztorkodó
termeléssel is. A fákat hagyományosan elsősorban sövényként,
szélvédőként, árnyékként, puffersávként használják, szélső
övezetek közelében vagy faanyagként, de lehetőséget nyújtanak beilleszkedésre is a növény- és állattartó rendszerekbe,
s javíthatják a legelők és a termények termelékenységét,
támogatják a talaj megőrzését, a bioenergia-ellátást, növelik
a földhasználat és a jövedelem sokféleségét [különösen, ha
nagy értékű gyümölcs- vagy diófákat használnak – 3. ábra]. A
nagy értékű takarmánycserjékkel gazdagított legelők szintén
fokozhatják az egész gazdaság nyereségét, a csökkentett
kiegészítő takarmányozással, az egészéves legelők halasztott
legeltetésével és más olyan előnyökkel, mint például az állat
egészségügy, számos fa és cserje féregűző tulajdonságaival.
Végül bebizonyosodott, hogy a fás szárú növényfajok telepítése a növények mellé megduplázza beporzó rovarok számát,
és javítja az egyedül élő méhek fajgazdagságát21.

Ökológiai összefonódás
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2. ábra: Vegyes kultúrák
publikált tanulmányainak
száma 1975-2017 között.
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Olvasson el egy cikket
Joel Williams-szel sorozatunkban
“A mikrobális aktivitás a talaj
szerves anyagának képzéséhez”
címmel.
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Partnerriportok

Fenntartható
mezőgazdaság
Pronto NT-vel:
Stuart McAlpine, a nyugat-ausztrál búzaöv mezőgazdasági termelője úgy véli, hogy megfelelő célokkal, inputokkal és technológiával minden farm gazdaságilag sikeresen térhet át a hagyományos gazdálkodásról a regeneratívra. Andrea Mayes
ausztrál újságíró beszélt vele stratégiájáról.

WESTERN
AUSTRALIA

V

NORTHERN
TERRITORY

ilágszerte növekszik a kereslet az egészséges és
dékú területeken. A
környezetbarát élelmiszerek iránt. Sok fogyasztó
talajromlás fokozódó
SOUTH
szeretné tudni, hol és hogyan termelik az ennivanyilvánvalóságával és
AUSTRALIA
Buntine
lóikat, s hajlandóak többet fizetni a fenntartható
a növényvédő szerekkel
Wheatmódszerekért, nagyobb tápértékért.
szembeni fokozott ellenbelt
Nyugat-Ausztráliában sok év és kísérlet után szó szeállás hatására néhány gazda
rint teret nyernek a regeneratív gazdálkodás alapelvei, és a
elkezdte vizsgálni és megvaregeneratív gazdálkodásból származó élelmiszerek kezdik
lósítani a regeneratív mezőgazfelkelteni a fogyasztók érdeklődését. A regeneratív vagy hibrid
daság technikáit, különös tekintettel a
gazdálkodás jelentős rést foglal el a valódi ökológiai termelés
talajbiológiára, a növény-egészségügyre és az ökológiailag
és az ipari gazdálkodás között, mivel egyre több gazdálkodó
integrált termelésre.
fedezi fel a talaj egészségét javító és a szenet lekötő biológiai
TALAJBAJNOK
gazdálkodás előnyeit.
Stuart McAlpine negyedik generációs búzaövi-gazdálkodó.
A Wheatbelt (gabonaöv) néven ismert terület a nyuCsaknem negyven éve gazdálkodik ötezer hektáron Buntigat-ausztrál mezőgazdaság szíve, az állam mezőgazdasági
ne-ban, az északi mezőgazdasági régió, Dalwallinu közelében.
termelésének közel felét adja. Csaknem 155 ezer négyzetFeleségével, Leanne-nal két állandó alkalmazottat és két alkalkilométeren fekszik az állam délnyugati részén, főleg Perth
mi idénymunkást foglalkoztatnak. Noha Stuart elődei az akvárosától keletre, 350 kilométerre terjed ki kelet felé és északkori hagyományok szerint dolgoztak,
ról délre 425 kilométeren. A régióban
apja, Ian haladóbb volt, műtrágyával
körülbelül 73 ezer ember él, közel neés új növényfajtákkal kísérletezett.
gyedük valamilyen mezőgazdasággal
„Ha valaki sávos
Ian átadta kisfiának a természet és a
foglalkozik.
kísérletet hajt végre
természetes növényzet iránti szenveAz éghajlatváltozás még nagyobb
kihívássá teszi a Wheatbelt mérsékelműtrágya nélkül, az ered- délyét, valamint az élénk érdeklődést
a jó minőségű ételek tápértéke iránt.
ten száraz jellegét. A csapadék rendmények nem lesznek
McAlpine üzemi területe többkívül változó, egy jó év alatt mindös�nyire sík, csak néhány szelíd lejtő van
sze csak 330 mm esőre számíthatnak.
kecsegtetők mindaddig,
A talajok könnyű homokos váNyugat-Ausztrália egyik legmelegebb
míg meg nem változtatja rajta.
lyogok, keveredve néhány nehezebb
téli időszakát éli át. Perth városában
a talajbiológiát.”
talajjal és szegényebb sekély kavicstaátlagos maximum a majdnem 20 Cellajjal. A téli hőmérséklet hideg lehet,
sius-fok volt ezen a télen, az országos
de fagy ritkán okoz problémát, a nyári
csapadékmennyiség 46 százalékkal
hőmérséklet pedig napokig 40 fok
volt alacsonyabb a szezonális átlagnál.
fölé emelkedhet.
2018 a nyugat-ausztrál gabonatermesztők valaha volt
Stuart 1996-ban a talajművelés úttörője lett, és 1999-ben
legnagyobb árréseit hozta, 2019 viszont a legrosszabb veszNyugat-Ausztrália Év mezőgazdásza díj nyertese.
teségeket. A termelőknek sürgősen szembe kell nézniük a
2007-ben, egy újabb nagyon száraz szezon és egy olyan
hatékonyság és a hozam növelésével, valamint a kevésbé tergazdálkodási rendszer után, amely egyre nagyobb ráfordítást
mőképes területek korlátainak leküzdésével, e csekély csapa-
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igényelt a jó terméshez, megkezdődött az áttérés a biológiai
megközelítésre. Stuart szerint a termelékenység csökkenése és
a változó csapadékminták tudata fokozta a talaj egészségére
összpontosító figyelmét, valamint a talajbiológiai aktivitás
serkentésének fontosságát.
„Úgy gondolom, hogy a legtöbb gazdálkodó helyesen
akar cselekedni a környezet érdekében” – mondta. „Közülük
sokan nem használják ki a természetes rendszerek valódi
képességeit, mert sokáig nagyon jövedelmező volt ezeket
helyettesíteni. Azzal, hogy nem engedjük érvényesülni a
természetes folyamatokat, túlzott hangsúlyt fektetünk a
talaj fizikai és kémiai összetevőire, amikor valóban szükség
van a talajbiológia stimulálásának és serkentésének megértésére. A nem hatékony rendszerek kemény, leromlott
talajhoz vezetnek, a termés stagnál vagy csökken, és egyre
több mesterséges alapanyagra van szükség. A költségek
növekednek, a növények és a talaj egészsége a haszonkulccsal együtt romlik. A regeneratív gazdálkodás fő célja
nem egyszerűen a hozamok növelése. A cél a hatékonyság
és a termelékenység növelése a mesterséges alapanyagok
és a peszticidek csökkentésével, jobb talaj létrehozásával, a
növények ellenálló képességének természetes javításával és
a tápanyagsűrűség növelésével. A hozamaink a regeneratív
rendszer alatt nem hanyatlottak jelentősen, és kivételes vis�szajelzéseket kapunk a minőségről. Azóta nem osztályoztuk a
kis szemeket, bár a szomszédos gazdaságok időnként osztá-

02

01 Stuart McAlpine és felesége Leanne.
02 Egy szántóföldi napon Stuart McAlpine megmutatja, mennyire
pozitívan fejlődött talaja a regeneratív gazdálkodással.
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lyozzák az övéket. A hagyományos gazdálkodási módszerek
ártónak bizonyultak, figyelmen kívül hagyva a természetes
körforgást és elnyomva a növények természetes képességét
a talaj tényleges helyreállítására. Még sok mindent meg kell
tanulni azokról az előnyökről, amelyeket a talajbiológiával
nyerhetünk, de kevés ismerettel csökkenthetjük a költséges
ráfordításokat, helyrehozhatjuk a károkat és fenntarthatjuk a
gazdaságilag életképes hozamokat. Ennek tudatában hogyan
folytathatnánk a dolgokat régi módon?
Stuart ma mintegy 3200 hektár búzát, árpát, zabot, csillagfürtöt, repcét és borsót termeszt vetésforgóban, növényeket
felhasználva a táplálékkörforgás és a gyomirtás elősegítésére.
Jelenleg száz angus marhája van, évszaktól függően további
szarvasmarhákkal kereskedik, és vizsgálja a több növényfajú
legelőket. Társalapítója volt a Liebe Groupnak, Ausztrália egyik
kiemelkedő termelői csoportjának. Emellett a Wide-Open
Agriculture, a nyugat-ausztráliai vezető regeneratív élelmiszerés gazdálkodási vállalat igazgatósági tagja. 2015-ben, a Talaj
Nemzetközi Évében Stuart elnyerte az Északi Talajbajnok címet
az északi mezőgazdasági búzaöv régióban.

csírázásért, a nagy vetéssebesség a megfelelő időjárási viszonyok kihasználásáért, a különböző magágyi viszonyok jó
toleranciája, a gombák útjának és a talaji mikrobiota minimális
zavarása illetve, csekély karbantartási követelmények.
Stuart testreszabott felépítménye 6000 literes vetőmagko
csit és 4000 plusz 2000 literes tartályt tartalmaz folyékony
műtrágyának és biostimulánsoknak, a rúdra szerelt másik
2000 literes folyadékegységgel. Azt mondta, nyolc éve folyékony műtrágyákat és biostimulánsokat próbált ki, a szintetikus műtrágyák csökkentése érdekében. Az Új-Dél-Walesben
kifejlesztett és előállított biostimuláns, a TM Agricultural
minden talajtípusban serkenti a talajmikrobák növekedését,
ami megnövekedett szén- és szervesanyag-tartalmat, nagyobb
tápanyagsűrűséget hoz létre a növényekben és javítja az
állatok egészségét.
Stuart jelentős mértékben csökkentette az ásványi mű
trágya, a herbicidek és az inszekticidek mennyiségét, és 2007
és 2016 között csak háromszor alkalmazott fungicidet. „A
biostimuláns mellett a gazdaságban itt készített folyékony
komposztkivonatokat és más szénalapú tápanyagokat használunk” – mondta. „A folyadékot egy nyíláson keresztül jutA MEGFELELŐ INPUTOK ÉS TECHNOLÓGIA
tatjuk ki a maggal, hogy a növény a lehető legjobban kezdje
KIVÁLASZTÁSA
meg növekedését. Mindkét folyadékáramot hektáronként
A Pronto NT egy kompakt univerzális vetőgép, talajművekörülbelül 50 literes mennyiségben alkalmazzuk, és később
léshez, vetéshez és visszazáráshoz, talajforgatás nélkül. A
folyékony levétrágyázással térünk vissza. Óránkénti 14–15 km
gép csak azt a talajterületet műveli meg, ahová a vetőmag
sebességgel vetünk, nagyon precízen, ez a tökéletes vetés a
kerül. A TurboDisc csoroszlyák hatékonyan alkalmazkodnak
sávoknak megfelelően. Olyan pontos, hogy bármikor vis�az egyenetlen talajhoz, garantálják a nagy csoroszlyanyomást
szajöhetek, és egyből eltalálhatom a termést anélkül, hogy
és a vetőmag pontos elhelyezését. A
még a csírázásra várnék, ami plusz
pontos vetőmag-elhelyezés és a nönéhány napos gyomirtást ad. Sokkal
vények egyenletesebb pozícionálása
kevesebb üzemanyagot használunk,
javíthatja a növény mikroklímáját,
„Nagyszerű dizájnra és
időszerűbben vetünk el és minimáegészségesebb, erősebb növényeket
fejlett precíziós tervezésre, lisan mozgatjuk a talajt. A Pronto
hozhat létre, jobb gyökérfejlődéssel
több tarlót hagy felül, és könnyen is
beépített rugalmasságra és vet. Ha legelőket akarunk létrehozés nagyobb betegségállósággal. A
Pronto elülső csoroszlyájával létreegyszerűen kezelhető, kar- ni, akkor egyszerűen rá lehet vetni
hozott aprómorzsás talaj elengedhemeglévő takaróra anélkül, hogy
bantartható gépre vágytam. airtani
tetlen a gyökér optimális behatolásákellene. Ezzel nagyon sikereMegtaláltam az egészet a
hoz, valamint az ideális nedvesség- és
sek vagyunk. Minden életképes mag
tápanyag-felvételhez.
csírázik és növekszik. Sok észrevételt
HORSCH Pronto-ban.“
Stuart elmondta, hogy 12 mékaptunk a személyzettől és a gazdateres HORSCH Pronto NT vetőgépe
ság látogatóitól arról, hogy a termés
szerves része a regeneratív gazdálkorobbanásszerűen kel ki a földből.
dásának. „Itt, Nyugat-Ausztráliában,
Ez elképesztő látvány, részben az
a hagyományos és regeneráló gazdaságok hozama megleáltalunk használt termékek, az egész megtett utam, és a Pronhetősen csekély és változó, 0,6-tól hektáronként 3+ tonnáig
to képességei hatására: elképesztően erős az összes növény
terjed. Az itteni gazdaságok általában nagy földterületeket
csírázása. Néhány itteni talajjal olyan volt a helyzet, mintha
használnak a gazdaságos méret érdekében, ami azt jelenti,
betonba próbáltunk volna ásni, vagy amikor 25 milliméter eső
hogy a gépek megosztása nem járható megoldás, továbbá
esik, akkor a talaj annyira ragacsos, hogy lehúzza a csizmát.
nagyon magas lehet a gépekben lekötött tőkehányad. Nehéz
Most a nehezebb talajok még morzsalékosak, ha csontszáraolyan gépet találni, amely szinte minden feladatot képes elvézak is. Le tudok ásni 15 centiméterre, és morzsalékos a talaj
gezni, létfontosságú a megfelelő felszerelés. Ideális esetben
nyáron és télen is. Olyan érzés, mintha agyagkeverék lenne.
nagyszerű dizájnra és fejlett precíziós tervezésre, beépített
Csapadék után nem ragad. Alig tapad az ember kezére. Narugalmasságra és egyszerűen kezelhető és karbantartható
gyon kielégítő ezt látni.
gépre vágytam. Megtaláltam az egészet a Pronto-ban” –
Ezeket a változásokat a megnövekedett biológiai aktivitás
mondta.
és a magasabb szerves szénszint okozza. Ahol korábban gyöNéhány legfontosabb előny, amelyet a Pronto Stuartnak
kértömeget kaptunk 10 centiméter mélyen, most néhányukat
nyújt: a rendkívül pontos vetés és beágyazás az egyenletes
20-25-ön látjuk.”
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01 A 12 méteres HORSCH Pronto NT
szerves része Stuart McAlpine regeneratív
gazdálkodásának.
02 A nehéz talajviszonyok ellenére minden
életképes mag csírázik és növekszik.

02

A TÖBB NEM MINDIG JOBB
A jó dizájn és a kivitelezés gyönyörűen egyszerű lehet, mint a
Goldilocks-elméletben: nem túl sok, nem túl kevés, de éppen
megfelelő. Stuart úgy véli, hogy ez az elmélet tökéletesen
alkalmazható a regeneratív gazdálkodás teljes filozófiájára. A
természetes talaj mikrobiota-rendszerének fejlődése hihetetlenül összetett, de amit nyújt, abban gyönyörű egyszerűség
rejlik.
„A több nem minden esetben jobb, legyen az eső, vetőmag, műtrágya, növényvédelmi alapanyag, műszaki újítás
vagy akár a hozam. A több lehet romboló is, és ettől lustává
válhatunk. A növényeket is lustává teheti. Ösztönözni kell
őket, hogy részt vegyenek ezekben a csodálatos szimbiotikus
talajfolyamatokban. A gazdálkodók egyedülálló helyzetben
vannak a természetes ciklusok nagymértékű megfigyelésében.
Az agyunk annyi mindent képes érzékelni és megérezni. Úgy
gondolom, hogy elvesztettük néhány erőteljes megfigyelőképességünket azáltal, hogy előírt gazdálkodásba kezdtünk,
és arra támaszkodtunk, amit tennünk kell. Ahelyett, hogy
többet foglalkoznánk a problémákkal, újra be kell kapcsolnunk
az érzékeinket: ásni, nézni, szagolni, tapintani, tesztelni és

átgondolni az összes tényezőt, ami játékba lép. Mi történik
valójában?
Ha egy sávpróbát végzel több műtrágya helyett műtrágya
nélkül, az eredmények nem lesznek szépek – mindaddig, míg
meg nem változtatod a talajbiológiát. Úgy gondolom, hogy a
HORSCH emberei is így dolgoznak, figyelembe véve az összes
tényezőt, és okosabb megoldásokat találva ezek kezelésére.
Nem félnek kérdezni, tanulni, megváltozni.
Gazdálkodási stílusunkhoz a Pronto elengedhetetlen, és
nemcsak a vetőmag elhelyezésének pontosságával, hanem a
rugalmasságával is alkalmazkodik az egyes követelményekhez,
például a folyékony biostimulánsokhoz. Ahogy én is része
vagyok ennek a regeneratív rendszernek, úgy a Pronto is.
Könnyen használható, és éppen megfelel arra, amit el kell érnünk. Nincs túltervezve. Helyet enged az intuitív használatnak.
A legtöbb féle gazdaság hasznot húzna a Pronto előnyeiből,
és annak, aki fontolóra veszi az átállást a regeneratív gazdálkodásra, ez remek kezdet.”
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KÖZÉPPONTBAN A
JÖVŐ
Jean-Luc Didier gazdaságában minden egy célra összpontosul: a termelési
költségek radikális csökkentésére. 2005 óta a HORSCH Sprinter ST a talajművelés egyik kulcsfontosságú eszköze. „Nem állt világosan az első helyen, inkább szkeptikus voltam” – mondja a gazda. A terraHORSCH-nak elmondja
megközelítését.

J

ean-Luc Didier farmot vezet a franciaországi Haute-Marne megyében. Gazdálkodási módja nagyon
pragmatikus. A gazdaságához szerinte legjobban
illő módszerekkel dolgozik – anélkül, hogy dogmatikusan tartaná ezeket egyedül helyesnek. Egyéni rendszere
saját teszteken alapul, és nem mindig vihető át – főleg nem
nagy potenciálú talajokra. Birtoka két tanyából áll, egymástól
ötven kilométerre. Az éghajlati viszonyok hasonlók, mindkét
tanyán vannak gabonasilók és síktárolók. A földek elég messze
vannak egymástól, talajaik nagyon eltérők. A szántóterület
65 százaléka, a Barrois-síkságon, többé-kevésbé kövekkel
teli. A talajok mélysége 10 és 30 centiméter között változik,
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és a kövek aránya részben meghaladja az 50 százalékot. 25
százaléknyi a lecsapolt, nedves agyagos talaj, a fennmaradó tíz
pedig egészséges, iszapos, agyagos. Néhányuk 60 százalékban
agyagból áll, másikak nagyon kövesek. Csapadékmennyiségben részben 200 milliméter különbség van a két hely között.
Az átlagos csapadékmennyiség évente 950 milliméter, főleg
ősszel és télen esik. Jean-Luc Didier nemcsak gazda, hanem
vállalkozó is.
„A körülményeim korántsem ideálisak” – mondja Jean-Luc
Didier. „Különösen, mert egyes földterületek nagyon meredekek – akár százméteres magasságkülönbséggel. Az elmúlt
évek visszatérő éghajlati kiszámíthatatlansága óriási hatással

Partnerriportok
van a hozamokra és a termény minőségére. Hogy csak egy
dolgot mondjak, 2019-ben háromhónapos szárazság volt
Franciaországban. Ősszel azonban nagyon esett, három hónap
alatt közel 392 milliméter!”

Átállás
Jean-Luc Didier 1995-ben vette át a majorságot. A nagy men�nyiségű kő és agyagos talaj, valamint a munka hatékonysága
okán a gazdaság 49 éve, azaz 1971 óta, kizárólag eke nélkül
műveli a talajt. 2005-ben 75 százalékkal növelte a megművelt
földterületet. Ahhoz, hogy ez a lépés nyereséges legyen, át
kellett szervezni a gépesítést. „Sokféle gép duplán is megvolt
a gazdaságban, például forgóborona négy-, illetve hatméteres
változatban, hat- és nyolcméteres vetőgép, összesen négy.
Nyilvánvaló volt a megtakarítási lehetőség. 34 gépet adtam
el, és 17-et vettem, néhányat másodkézből.
A gazdaság vezetője akkor még mindig az intenzív gazdálkodásra hagyatkozott, és a régióra jellemző növényeket
termesztett: repcét, őszi árpát, őszi búzát. A gépköltségeket
szigorúan, felesleges beruházások nélkül kalkulálta – de a
vetés minőségét sem befolyásolva.
„Olyan hatméteres vetőgépet kerestem, amely kiválóan
teljesít különböző talajokon, gyors, és nem kell folyamatosan
változtatnom a beállításokon. Valójában négy gép munkáját
kellett elvégeznie – tekintettel a minőségre és a sokoldalúságra
– és egyúttal ugyanolyan vetési minőséget garantálni nedves
talajon, mint forgóboronával. Hozamveszteséget semmikép-

pen sem akartam. Végül, de nem utolsósorban, a működési
költségeknek hasonlónak kellett lenniük a régi Nodet vetőgépünkéhez. Abban az időben még nem volt olyan vetőgép a
piacon, amely minden elvárásomat kielégíthette volna.”
2005-ben még nem voltam a HORSCH ügyfele, nem érdekelt a Seed Exactor vetőgép. Azt hittem, túl bonyolult. Véleményem szerint energiapazarló volt, elegendő áteresztőképesség
nélkül. Tipikus Airseeder CO vásárló sem voltam, akkoriban a
koncepció nekem nem tűnt túl ígéretesnek. Tetszett a kapás
rendszer, de az Airseeder kapáit kettős rugóra szerelték, sok
mozgó alkatrésszel. Bevezetésekor legalább egyik követelményemnek megfelelt a Sprinter ST: a beszerzési és üzemeltetési
költségek lehető legalacsonyabb szinten tartásának, különösen
a FlexGrip rendszer miatt, de még nem voltam teljesen meggyőzve. Amikor Michael Horsch elmagyarázta nekem, hogy
sok Airseeder CO-t adtak el Nagy-Britanniában, és hogy az
ottani vásárlók hektáronként tíz tonna búzatermést értek el,
egyből döntöttem. Termesztési rendszerem teljesen megváltozott. A meredek lejtők és szántóföldjeim nagy távolsága
ellenére új gépemmel csak 1,9 LE/hektárra volt szükségem (a
növényvédelmet is beleértve).

Kétségbe vonni a Sprinter sokoldalúságát
Eleinte az agronómiai rendszer és a gépesítés átalakításával
szinte sötétbe ugrott Jean Luc Didier. „Szkeptikus voltam, mert
forgóboronára kellett cserélnem egy vetőgépet, amely mindig
megoldást nyújtott, mikor semmi más nem működött. Akár
a legnehezebb körülmények között is lehet vele vetni. A biztonság kedvéért egy évig megtartottam a másik négyméteres
vetőgépemet. A gazda szívesen mesélgeti: „Egyszer november
elején napraforgó után vetettem búzát, nagyon nedves körülmények között. Rendkívül rövid volt az esőmentes időszak.
Hogy ikerkerekű traktorral vethessek, felemeltem a vetőgép
elejét, nehogy megcsússzon a traktor a lejtőkön. Tartottam a
15 km/óra munkasebességet, végül is hatvan hektárt kellett
bevetnem egy nap alatt! Amikor a növények megjelentek,
és betakarításkor is észrevettem, hogy az eredmény teljesen
megegyezik a forgóborona-vetőgép kombinációéval.”
Azt is észrevettem, hogy ha a Sprinter nagy sebességgel,
folyamatosan töri a földet, nem tömörül a barázda alja, jó a barázda vízáteresztő képessége, valamint a növény nedvességelnyelése. Így eladtam a gazdaságom utolsó forgóboronáját is.

Egy gazdaságos vetőgép
02

01 Jean-Luc Didier 1995-ben vette át a gazdaságot. 49 éve eke
nélkül dolgozik a gazdaság, a köves és agyagos talajok miatt,
illetve a hatékonyság érdekében.
02 A 2019 őszi erős esőzések miatt a búza, egy későn érő
fajta, csak későn vethető el a Sprinterrel. Jobban kihasználhatta
a 2020 április végi esőzéseket, különös tekintettel a nitrogénfelvételre. Ez a fajta 8,1 tonna termést ért el 87 hektáron, míg
egy korábbi érésű fajta a többi területen „csak” 6,9 tonnát.

„A Sprinter ST nagyon gazdaságos – több okból is. Először is,
ez egy kapás vetőgép. Úgy gondolom, hogy a kapák kevésbé
gyorsan kopnak, mint a tárcsák. A kapák merevek, így nem
annyira hajlamosak kopásra. Az új modellek gumiabroncsai
pedig elég nagyok ahhoz, hogy az alvázat hordozzák. Így nem
kell alkalmatlan időben cserélni őket.”
Az első modellemen csak hatezer hektár után cseréltem
ki az ék alakú lemezt. Az új modelleken pedig csak a kapa
állásszögét kellett megváltoztatni, magát a kapát egyáltalán
nem kellett cserélni.
„Immár a harmadik Sprintert használom. Az elsőt azért
adtam el, mert szerettem volna dupla tartályt, és betartani
a közúti közlekedési szabályokat, a másodikat pedig, hogy
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megfeleljen a fékezési előírásoknak, és a vetőgép egyetlen
hátránya miatt, ami a lóerőigény. A jelenlegi Sprinteremen
két kapával kevesebb van – ez fontos tényező a lóerőigény
csökkentésében. Jelenleg az átlagos gázolajfogyasztásom
hektáronként hét liter, ha Duett-kapával vetek” – magyarázza
Jean Luc Didier.
Az új vetési előírások teljesítése érdekében a Duett-kapákat
szűkebbekre cserélték, amelyek kevesebb földet mozgatnak,
ezért kevesebb lóerőt igényelnek.
A Sprinter, a puszta műszaki szempontok mellett, amelyek
gazdaságossá teszik karbantartását és a gázolaj-felhasználását, megmutatja előnyeit munkaidőben és a logisztikában is.
„A gép könnyen beállítható és masszív, ezért egy ideiglenes
munkavállaló is gyorsan meg tudja szokni. Csak a mélységi
ütközőket kell behelyeznie a gép dőlésszöge és a magmélység
beállításához.” Mivel betartja a közúti szállítás előírt méreteit,
időt takarít meg, ha nagy távolságokat kell megtenni, nincs
szükség sem felvezető járműre, sem további alkalmazottra. A
tartályok nagy, ötezer literes űrtartalma csökkenti a visszautak
számát a gazdaságba. „Ezért át kellett szervezni a munkaidőnket, mivel hirtelen több hektárt tudtunk elvetni – kevesebb
géppel és kevesebb személyzettel. Nagyra értékelem Sprinterünk nagy abroncsait is” – magyarázza a gazda.

01

01 Jean Luc Didier a harmadik Sprinterével dolgozik. Az elsőt
lecserélte, hogy dupla tartályost szerezzen, és betartsa a közúti
közlekedési szabályokat. A másodikat a fékrendszerre vonatkozó előírások és a lóerőigény csökkentése miatt váltotta le. A
jelenlegi modellen két kapával kevesebb van, ami óriási előny.
02 Jean Luc Didier kiterjedt rendszerében minden növénynek
megvan a feladata a szántóföldi higiéniában és a talaj egyensúlyában. A gazda úgy gondolja, hogy a jövőben veszít bizonyos
terméshozamokon, de összességében lesz jövedelme.
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Új kérdések
Akkoriban egyszerű volt a Sprinter használatának fő oka:
egyenletes, szilárd magágy előkészítése. Ma teljesen új problémák merülnek fel: A gépnek képesnek kell lennie növényi
maradványokban és köztesnövényekben is dolgozni.
„Öt éve jól tudom, hogy változik a szakmánk közéleti
megítélése. Óriási társadalmi nyomásnak vagyunk kitéve,
egyre több új környezetvédelmi előírást kapunk, és további
problémáink vannak, például a talaj szennyeződése, a rovarkártevők és bizonyos hatóanyagok elvesztése, amelyeket
nem pótolnak alternatívák. Köztük például a glifozát. Egy-két
évvel ezelőtt meg voltam győződve, hogy a természetvédelmi
gazdálkodásban ezt még tolerálni fogják, legalábbis addig,
amíg új hatóanyag jelenik meg. Sok tényező befolyásolta az
új termelési rendszerekkel kapcsolatos döntéseimet, amelyek
új irányba vittek. Régiónkban az éghajlati viszonyainkkal és a
rendkívül száraz talajjal az extenzív gazdálkodás felé tartunk
– legalábbis véleményem szerint. Ez lett az a modell, amelyre
végül ráálltam.”
Jean-Luc Didier szerint ehhez szükség van egzotikus növények termesztésére is: „Noha nem feltétlenül felelnek meg
talaj- és éghajlati viszonyainknak, nélkülözhetetlenek egy
átfogó koncepcióhoz. A borsó nem alkalmazkodik a köves
talajhoz. A zab, a lenmag és a napraforgó érzékenyen reagál
az aszályra. A kukorica nem szereti a köveket vagy az állóvizet,
tavasszal, ősszel. A szója fél a nyári aszálytól, és csak késő
ősszel lehet betakarítani. De minden növény szerepet játszik
a mezők „higiéniájában” és a talajok egyensúlyában. A repce
művelését akkor is folytatni lehet, ha intenzív növényről van
szó. Ennek azonban széles körforgásnak kell lennie, amely magába foglalja a tavaszi növényeket is. Jelenleg repcét, szóját,
tavaszi borsót, lenmagot, napraforgót, őszi és tavaszi búzát,
őszi és tavaszi árpát termesztek. A jövőben fel kell készülnünk
arra, hogy elveszítünk némi pénzt az egyes növényeken, főleg
a hozamokban, de ha figyelembe vesszük a vetésforgó minden
elemét, akkor kompenzálni lehet.”
A kiterjedt termesztési rendszer tehát logikus következmény annál a gazdálkodónál, akinek szántóföldi koncepciója
teljes mértékben a költségek drasztikus csökkentésére irányul. Mivel elértük a hozamok maximális határát, és ezek már
nem a gazdasági hatékonyság fő tényezői, kivéve jelenleg
az ökológiai ágazatban, a nyereséget befolyásoló egyetlen
eszköz a termelési költség. „A szélsőséges időjárás miatt egyre nehezebb nagy hozamokban reménykedni. Amikor több
kihívást jelentő éveken mész keresztül, egyszerűen át kell
újra gondolni a dolgokat. A növényvédő szerek használatával
is zsákutcába kerültünk. A csökkentést ránk kényszerítik.
Ezért akarom herbicidfüggés nélkül tisztítani a földeket.
Véleményem szerint a széles körforgású művelési rendszer,
a hagyományos vetés vagy a forgatás nélküli talajművelés a
legalkalmasabb megoldás gyenge adottságú meszes, agyagos talajainkon.”

Sprinter ST egy kiterjedt rendszerben
Jean-Luc Didier sokat dolgozik köztes- és zöldtrágya-növényekkel. Nagy fehérjetartalmú növényekre, bükkönyre, etióp
mustárra, facéliára és – ha problémái vannak a talajszerkezettel
– lóbabra támaszkodik.

02

„Betakarítás után Sprinter ST-vel vetek – közvetlenül a
szalmatarlóba. Különösképp nagyon köves talajon, ezért
vásároltam új keskeny kapákat két, egymás fölötti nyílással.
A kis magokat kevésbé mélyen helyezik el, mint a nagy átmérőjűeket, például a lóbabot. 28 centméter sortávolsággal
vetek. 2018-ban és 2019-ben a vetés körülményei rendkívüliek
voltak: extrém száraz nyár és nagyon nedves ősz. Valójában
teljesen másodlagosak voltak a gazdasági tényezők. Egyszerűen az volt a fontos, hogy egyáltalán vetni tudjunk.”
„Sprinter-konfigurációmmal zöldtrágyát vetettem, amely
helyreállítja a talaj egyensúlyát. Talajaim valójában túl sok humuszt tartalmaznak. Ez növeli a felhasználható tartalékokat,
de korlátozza egyes gyökér-gombaölők hatékonyságát. Ha
túl magas a széntartalom, nincs elegendő nitrogén. Ilyenkor
szükség van nitrogén hozzáadására zöldtrágya növényekkel.
Cukrot biztosítanak, táplálékot adnak a baktériumoknak,
serkentik a humusz mineralizálódását és a tavaszi növények
ennek megfelelő felhasználását.”
Jean-Luc Didier repce vetésére is felhasználja a kapákat,
így nagyobb vonóerővel rendelkezik. A gabonafélék vetéséhez
azonban változtat. “Egymás melletti nyílású kapát használok,
a műtrágyához központi nyílással. Ugyanaz az elv, mint a
Duett csoroszlya esetében, de finomabb és kevésbé mély
kapákkal. Kisebb vonóerőt igényel, mivel kevesebb nedves
talajt hoz felszínre. Akármelyik technológiát választja az ember – mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai. Az utóbbi
esetben a fő probléma az, hogy a műtrágya kevésbé mélyre
kerül, illetve a két vetőnyílás nagyon közel van egymáshoz.
Célunk közelebb kerülni a forgatás nélküli gazdálkodáshoz,
hogy a lehető legpontosabban tudjunk behatolni a talajba,
hogy a lehető legkevesebbet forgassuk a talajt, megtartva
nedvességét és korlátozva a gyomosodást.”

Sokoldalú vetőgép
Néhány induló probléma ellenére, amelyeket a HORSCH szervizcsapatának támogatásával meg tudott oldani, Jean Luc Didier nagyon elégedett a szerzeményével. „Ez már a harmadik
Sprinter ST munkagépem, ez önmagáért beszél.” A jövőben ez
a vetőgép lesz az egyetlen a gazdaságban – száraz, valamint
köves talajon: száraz körülmények között, kis kapákkal, és
nedvesek között is, behúzott hengerrel. A Sprinter kiválóan
működik felületesen előkészített talajokon a műtrágya csoroszlyával, valamint olyan keskeny kapákkal, amelyek nem
mozgatják a talajt. Keskeny heggyel a Sprinter vethet közvetlenül rövidre vágott tarlóba anélkül, hogy a szalmát a barázda
aljába nyomná, és nem fogyaszt túl sok gázolajat. Jean Luc
Didier hozzáteszi: „Az lenne a kívánságom, hogy a Sprinter
következő változata képes legyen jól fejlett zöldtrágyába vetni.
Szakmai pályafutásom során mindig megpróbáltam lépésről
lépésre adaptálni dolgokat anélkül, hogy teljesen megkérdőjeleztem volna a korábban bevált szántóföldi rendszert. Különös
tekintettel a hatalmas változásokra, amelyekkel szembe kell
néznünk, és amelyek várhatóan be fognak következni. Nem
a technológiám gyökeres megváltoztatását keresem, hanem
a folyamatos további fejlesztéseket. Valójában, ha lehetséges,
a gazdaságban már létező gépekkel.”
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Egy hálózat a jövő
érdekében
A HORSCH-nak nem csupán egy trend megvalósítása a hálózati struktúra
konszolidációja. Cornelia és Philipp Horsch a lépés mögötti ötletekről beszél.
terraHORSCH: A vállalati szerkezet egy részének megváltoztatása óriási nagyságú projekt. Mi késztette Önöket,
családként és döntéshozóként, erre a lépésre?
Philipp Horsch: Olyan vállalat vagyunk, amely termékeire és
vevőire összpontosít, és azok motiválnak minket. Több éve
foglalkoztat, hogy a növekedés ellenére hogyan tudjuk még
jobban érvényesíteni saját génjeinket a vállalatban. Körülbelül
két éve az első gondolatok arra késztettek minket, hogy üzleti egységként átszervezzük termékcsoportjainkat, és onnan
még érthetőbben vezessük a vállalatot. Ez nem új – mindig
is így működtünk. Azonban itt az ideje továbbfejlődni. A
mi etalonunk továbbra is az optimális ügyfélközpontúság.
2019 októberében családunk egy hétvégére találkozott, hogy
dolgozzon ezen az ötleten. Kialakítottunk egy általános nézetet, amelyet megfelelőnek éreztünk. Összpontosítottunk a
vállalat eredetére, a háttérre és arra, ami erőssé tett minket.
Mindezek alapján végül a hálózati struktúra megszilárdításáról
döntöttünk.
Cornelia Horsch: Egyébként tíz évre nyúlik vissza az utolsó
nagy szerkezetátalakítási intézkedésünk. Akkor a HORSCH
teljesen más cég volt, mint ma. Ennek okai például növekedésünk, nemzetközivé válásunk, vagy a piacok kihívásai,
ezért láttuk egy friss struktúra szükségességét: újra feltaláljuk
magunkat, teljesen átgondoljuk a dolgokat és létrehozzunk
valami mást. Bőséges a tapasztalatunk e témában. Gyökereinkben van, hogy átgondoljuk a dolgokat, és ne csak egyszerűen folytassuk egy termék továbbfejlesztését.
Melyek voltak az első konkrét lépések, és mi ennek a
folyamatnak a jelenlegi állása?
Philipp Horsch: Kibővítettük operatív vezetői csapatunkat,
amely eddig hét emberből állt. Több személyhez rendeljük a
feladatokat: a szám hétről tizenkettőre nőtt. Ugyanakkor a
termékcsoportokat ProductUnits néven integráljuk ebbe az
új vezetői csapatba. Így 17 ember képviseli a vállalat operatív
vezetését, akik hálózatban működnek együtt. Ezenkívül ott
vagyunk Cornelia és én, és természetesen a bátyám, Michael,
és Theo Leeb. Eltérünk a hagyományos szervezeti diagramtól
és a hierarchikus gondolkodástól, a hálózati szervezet felé. Ez
lépésről lépésre valósul meg az egész vállalat minden szektorában. A döntés, miszerint öt termékcsoportunk már képviselteti
magát a vállalat vezetésében, egyértelműen mutatja, hogy
pusztán funkcionális szervezeti felépítésről hálózati struktúrára váltunk, ahol e lépés következtében a saját termék- és
vevőközpontúságunk is világosan megerősödik, kifelé éppúgy,
mint befelé.
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Cornelia Horsch: Most egy olyan változás kellős közepén
vagyunk, amely több évig fog tartani. Nem lehet ilyesmit
egyik napról a másikra megvalósítani. Feltételezzük, hogy
különösen a cégkultúra átalakítása elég hosszú időt vesz
igénybe. Valójában minden vezető és projektmenedzser
részt vesz az új vezetői magatartás elsajátításában. Van
egy külső társaság, amely elkísér minket, és mindezen
változásokon végigmegy velünk, amíg saját kezünkbe nem
vesszük az ügyet. Végül úgy érezzük, hogy megváltoznak és
továbbfejlődnek a társadalom és az alkalmazottak követelményei a modern foglalkoztatással szemben. E tekintetben
is modernül akarjuk kitalálni magunkat. A fiatal generációk
új szervezeti formákat és különösen modern szervezeti
kultúrát várnak. Azt akarjuk, hogy munkatársaink élvezzék
munkájukat – ügyfeleink pedig profitálni fognak ebből. Így
az egyik legvonzóbb munkáltatóvá akarunk válni munkatársainknak, az ágazatunkban és telephelyeinken. Németországból indulunk, majd nemzetközi leányvállalatainkban
is kialakítjuk a hálózati struktúrát.
A HORSCH vásárlói és értékesítési partnerei azt gondolhatják, hogy: „Ez nagyon jól hangzik, de mi változik
majd nálam?”
Cornelia Horsch (mosolyog): Valójában semmi nem változik
kifelé. Ez egy intézkedés annak biztosítására, hogy ezen a
magas szinten maradhasson a közvetlen, szoros és egyéni
kapcsolat az ügyfelekkel és az értékesítési partnerekkel – a
vállalat növekedése ellenére is.
Philipp Horsch: Nagy változások, úgynevezett rendbontások
idején vagyunk túl, amelyek nemcsak a mezőgazdasági ágazatban, hanem az élet minden területén óriási kihívásaink.
Várjuk őket, és hihetetlen lehetőségeket látunk, főleg üzletágunknak! Azonban tisztában vagyunk a ténnyel, hogy át kell
alakítanunk cégünket. Legyünk önkritikusak: sok szempontból (struktúra, gondolkodás, hozzáállás stb.) még mindig az
elmúlt évszázadban vagyunk – ez a jövőben nem lesz elég!
Még mindig van helye többnek, ügyfeleink és értékesítési
partnereink javára! Azt akarjuk, hogy cégünk jól felkészült
legyen az új kihívásokra, aktívan részt akarunk venni az alakításban, és nem csak reagálni akarunk stb... Mindehhez nagy
horderejű változásokra van szükség, különösen a fejünkben.
Erre törekszünk, látható eredményei lesznek ügyfeleinknél és
értékesítési partnereinknél is.
Cornelia Horsch: Az ügyfelek, az alkalmazottak és a társadalom – ez a három szempont számít. Összefoglalva: a következő
évtizedekre szeretnénk felkészülni a jövőhöz optimális módon.

Product Unit
Crop Care

Finance & Controlling

Digitalization
Product Unit
Seeding

Product Unit
Planting

Customer
Service

Sales

Brand & Design

CUSTOMER
R & D Services
Production

Electronics

Sales Support

Product Unit
Tillage
Product Unit
Hybrid Farming

Management
Training
Corporate Culture

Könnyedén, sok új ötlettel és újítással szeretnénk átjutni rajtuk,
és soha nem akarunk nyomás alá kerülni.
Philipp Horsch: Mint már mondtuk: amit csinálunk, az megegyezik a gyökereinkkel és a származásunkkal. Ha azonban a
teljes képet nézzük, az mindenképpen forradalmi. A hálózat
ugyanis egy elcsépelt kifejezés, de tény, hogy alig akad olyan
szervezet, amely ma valóban hálózatként működne. Nem
akarunk belecsúszni egyre több hierarchiába, struktúrába,
szabályba stb... Továbbra is fenntartjuk mozgékony gondolkodásunkat és cselekvésünket, hiszen tovább akarunk fejlődni.

Purchasing

Philipp Horsch: Egyébként az új hálózati struktúra kiválóan
szemléltethető. Vállalatunk szervezeti diagramjai nem vonalakból és oszlopokból állnak, nincsenek felső és alsó részek!
Szervezetünket olyan hálózatokként mutatjuk be – az ügyféllel
közvetlenül a közepén –, amelyek a feladatoknak és követelményeknek megfelelően gyorsan változhatnak. Igen, kihívás
ez mindannyiunknak, de magabiztosan lépünk be ebbe a
változási folyamatba, és alig várjuk, hogy meglássuk, hogyan
fog ez minket fenntarthatóan megváltoztatni.

Hogyan tapasztalják jelenleg az alkalmazottak ezt a
folyamatot? Biztosan sok kérdésük van?
Cornelia Horsch: Az a jó benne, hogy ez pontosan egy folyamat. Már nyáron, egy virtuális személyzeti értekezlet alkalmával tájékoztattuk az összes munkatársunkat, hogy elindítunk
egy folyamatot egy új hálózati rendszer felé. Most a vezetői
csoport minden felelősséget vállal a kollégák tájékoztatásáért. A jó dolog az, hogy mindig részlegek közötti átfedésben
dolgoztunk. Munkatársaink mindig a saját tevékenységük
alapján azonosították magukat, és nem a pozíciójuk alapján,
ez a legfontosabb. Ez garantálja, hogy szeretik a munkájukat, és élvezik, amit csinálnak. Továbbra is folyamatosan
tájékoztatjuk alkalmazottainkat az intraneten keresztül vagy
videóüzenetekkel.
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Kiemelten fontos
a vevőszolgálat
Bizalom, kiváló ügyfélszolgálat és nagyon motivált csapat – ezekre a kulcsfontosságú tényezőkre támaszkodik az Agroton-M, így vált Bulgária egyik vezető
mezőgazdasági gépkereskedőjévé.

A

z Agrotron-M 18 éve aktív a bolgár piacon, és ezalatt innovatív és kiváló minőségű mezőgazdasági
gépek sikeres importőrévé fejlődött. A társaság a
második helyet foglalja el a 2018 legnagyobb mezőgazdasági gépforgalmazóinak rangsorában, a Capital Weekly
2019 szeptemberében közzétett jelentése szerint.
Az Agrotron-M jelenleg kizárólag a HORSCH, az Olimac,
a Strautmann és a Tehnos értékesítője.

FOLYAMATOSAN NÖVŐ CSALÁDI
VÁLLALKOZÁS
Az Agrotron-M családi vállalkozást 2002-ben alapította a
Meliha Ayretlik és Mehmed Yumerov házaspár. Kezdeti céljuk
használt mezőgazdasági gépek importálása volt Németországból. Nem sokkal később Meliha testvére, Metin csatlakozott a
vezetőséghez. „Bulgária felvétele után az EU-ba, és az európai
finanszírozási modellek rendelkezésre állásával a mezőgazdaságban, nőtt a bolgár gazdálkodók igénye új és kiváló minő-
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ségű gépekre. Reagálnunk kellett rá, új mezőgépek kínálatára
kellett összpontosítanunk” – emlékszik vissza Meliha Ayretlik.
2009-ben az Agrotron-M irodát épített a Stara Zagorában.
Majd tovább növekedett a cég, és két évvel később nagy
telephely nyílt Targovistében, bemutatóteremmel, alkatrészraktárral és szervizzel. A szabad terület több, mint 10 200
négyzetméter, a beépített pedig körülbelül 3500. 2015-ben,
csak négy évvel később, újabb háromezer négyzetmétereset
építettek Montanában – Bulgária másik kulcsfontosságú mezőgazdasági régiójában.
A fő mezőgazdasági márka, amelyhez az Agrotron-M
jelenleg társul, a HORSCH.

AZ ELSŐ ÉVI FORGALOM MEGDUPLÁZÁSA!
Az Agrotron-M és a HORSCH partnersége 2012-ben kezdődött. A HORSCH bulgáriai értékesítési vezetője, Petja
Dainova még mindig emlékszik a részletekre: „2011 késő
őszén ismertem meg az Agrotron-M-et. Meg kellett találnom

Szer viz és forgalmazás
01 Az Agrotron-M telephelye
Targovistében.
02 Ők vezetik a családi tulajdonú Agrotron-M vállalatot:
Meliha Ayretlik (középső), férje Mehmed Yumerov (balra)
és testvére Metin Ayretlik.

02

a potenciális kereskedőket egy partnerség elindításához. Az
első találkozás nagyon kötetlen volt, lenyűgözött az őszinteség és a melegség, amellyel fogadtak minket. A pozitív
légkör és a magas szintű szervezettség mellett a legfontosabb tényező a rendkívül jól felszerelt szerviz és műhely
volt. Miután találkoztunk a hannoveri kiállításon, és a nagy
bolgár mezőgazdasági termelők igen pozitív visszajelzéseket
adtak együttműködésünkről az Agrotron-M-mel, a HORSCH
vezetése úgy döntött, hogy a HORSCH gépek hivatalos importőrévé teszi őket Bulgáriában.
Természetesen az elején mi is aggódtunk egy kicsit: vajon
tud-e eleget a kereskedő a technológiánkról és a gépeinkről?
Tud-e azonosulni a gondolkodásmódunkkal? De aggodalmaink gyorsan elillantak. Minden kiválóan sikerült, és egy éven
belül az Agrotron-M megduplázta a HORSCH gépek forgalmát
Bulgáriában.
Petja Dainova hozzáteszi: „A vállalat felépítése, mentalitása, szervezete és működési módja teljesen különbözik
a legtöbb kereskedőétől. Az Agrotron-M kulcsszava a csapatszellem, minden alkalmazott ugyanazon lánc tagja, és
hozzájárul a közös cél eléréséhez. Az Agrotron-M-nél senkitől
nem fogják ezt hallani: ’Ez nem az én feladatom!’ E hozzáállás
teszi a vállalatot ilyen sikeresé!”

A SIKER KULCSA A CSAPAT
Az Agrotron-M körülbelül száz embert foglalkoztat, és nagy
jelentőséget tulajdonít munkatársai kiváló, magas fokú képzettségének. Az értékesítési csapat tapasztalt és jól képzett
szakemberekből áll, akik az egész országot lefedik.
„Értékesítési csapatunk figyelmesen meghallgatja, mit
akarnak az ügyfelek, és az ő igényeikre koncentrálnak. Nem
egy gép eladásáról van szó, hanem komplett megoldásról a

legkorszerűbb szántóföldi munkához,” hangsúlyozza Meliha
Ayretlik.
A szerviz és a javítóműhely csapata magasan képzett
szakemberekből áll, akik évente részt vesznek karbantartási és
javítási oktatásokon. Alapelvük, hogy a lehető leggyorsabban
megoldják a problémákat, garanciát vállaljanak, és hogy a
legmegbízhatóbban végezzék el a javításokat.
A HORSCH minden évben szervez értékesítési- és szervizképzéseket. „Ezelőtt az előbbieket német oktatók tartották
a telephelyünkön. Néhány éve azonban meghívtuk az Agro
tron-M kereskedőket Németországba, ahol optimálisan kombinálhatjuk az elméletet és a gyakorlatot. A szerviztechnikusokat
is főleg Németországban képezték ki. A HORSCH-nak nagyon
fontos a különböző országok kereskedőinek teljesítményszintje. Az Agrotron-M mindig a legjobbak közé tartozik” – állapítja
meg büszkén Petja Dainova.
Az Agrotron-M rengeteg alkatrészt kínál különböző gyártóktól. Gumiabroncsok, kerekek, olajok, zsírok stb. széles
választéka áll rendelkezésre. „Ha nem érhető el azonnal a
szükséges pótalkatrész, a maximális szállítási idő csak két-három nap. A raktárban és a javítóműhelyben 24 órás készenléti
szolgálat biztosítja, hogy ügyfeleink elérhessenek minket a
szezonban”– magyarázza Meliha Ayretlik.
Sem a HORSCH, sem az Agrotron-M nem hisz a „mindenáron eladás” politikában. „Ha az ügyfelet érdekli egy
gép, akkor legfontosabb megtalálni azt, amelyik tökéletes a
gazdaságához. Gyakran előfordul, hogy az ügyfél egy bizonyos
gépet akar vásárolni. Miután azonban mindent megtárgyaltunk, és beszéltünk a helyi körülményekről, követelményekről,
végül úgy dönt, hogy másikat vesz, amely a legjobban megfelel
a sajátosságoknak és a tervezett felhasználásnak, illetve optimális teljesítményt nyújt „ – mondja Petja Dainova.
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Szer viz és forgalmazás
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: KIEMELTEN FONTOS
Az Agrotron-M ügyfélkapcsolatai elsősorban a megbízhatóságon alapulnak. A szerviztechnikusok már kezdettől tanácsadóként támogatják a gazdát, gyakorlati tanácsokkal. „Minden
nálunk forgalmazott gépet szervizszakembereink helyeznek
üzembe. Sok más kereskedő úgy érti, hogy az úgynevezett
küldetés befejeződött. A mi megközelítésünk azonban más,
addig támogatjuk az ügyfeleket, amíg ő és csapata nem
ismeri teljesen a gépet. Ha egy gazdaságban új gépkezelőt
kell kiképezni, akkor mi gondoskodunk róla” – magyarázza
Meliha Ayretlik.
A HORSCH-nak is kiemelt fontosságú az ügyfélszolgálat,
mondja Petja Dainova: „Más gyártók is kínálnak jó gépeket,
de ezenfelül mi biztosítjuk az ügyfélnek a legjobb támogatást.
A szokásos garanciális feltételek mellett például nyújtjuk az
extra mérföld szolgáltatásunkat: ha új szériával vagy gépekkel
vannak problémák, akkor elvégezzük a szükséges javításokat
és utólagos felszereléseket anélkül, hogy további pénzügyi
terheket rónánk a gazdaságra. A cél az ügyfél támogatása és
segítése. A HORSCH termékpalettája meglehetősen széles,
de nem mindegyik gép illik minden piacra. Az Agrotron-M
céggel együtt kiválasztjuk azokat a gépeket, amelyek tökéletesen megfelelnek a bulgáriai viszonyoknak. A termékek köre
évről évre növekszik. Négy-öt évvel ezelőtt például nem volt
növényvédő technológiánk. Most már van kínálatunk ebben
az ágazatban is, és felajánlhatjuk a bolgár gazdáknak” – teszi
hozzá Petja Dainova.
Mielőtt döntenének egy beruházásról, a gazdák meg akarják nézni, hogyan teljesít a földeken a gép. Ezért támaszkodik
az Agrotron-M és a HORSCH a demonstrációkra, közvetlenül
az ügyfelek telephelyén. Sőt, a HORSCH szinte minden évben
megszervezi a HORSCH Gyakorlati Napokat Németországban.
Az Agrotron-M mindig gazdák nagy csoportjával vesz részt az
eseményen. A bemutatók és a gyári túrák mellett a vendégek
tájékoztatást kapnak az aktuális innovációról, amelyek nagy
részét a HORSCH család tesztfarmjain
próbálják ki: ez a gyakorlati szempont,
amelyet a bolgár gazdák rendkívül jól
fogadnak.

AKTÍV ONLINE JELENLÉT
A megfelelő marketingstratégia elengedhetetlen a vállalat sikeréhez. Az Agrotron-M sem kivétel. „Integrált kommunikációs megközelítéssel népszerűsítjük
termékeinket és szolgáltatásainkat, amelyek együttesen működnek és kiegészítik
egymást. Jelen vagyunk a hagyományos
csatornákban, például a szakújságokban
és magazinokban, valamint az online és
a közösségi hálózatokban (Facebook
és Instagram), hogy elérjük jelenlegi és
potenciális ügyfeleinket. Sok a vizuális
és szöveges tartalom és természetesen
van YouTube-csatorna. A gazdák új generációja „online”, tehát naprakésznek
kell lennünk. Követőink érdeklődésének
fenntartására a közösségi hálózatokon
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A jól képzett szerviztechnikusok az ügyfelek igényeire koncentrálnak.
Szezonban éjjel-nappal elérhetők.

naponta töltünk fel hiteles, szerzői joggal védett tartalmakat,
beleértve az ügyfelek farmjainál tartott helyszíni bemutatók
videóit is.
„A HORSCH-nak és jómagamnak mindig is kellemes volt
együttműködni az Agrotron-M-mel, amely az idő múlásával
oda vezetett minket, ahol ma vagyunk. Amikor meglátogatom
a targovištei kirendeltségüket, mindig nyüzsgő az aktivitás.
Mindig történik valami, a gépeket be- és kirakják, összeszerelik, az ügyfeleket fogadják, és így tovább. Egészen más, mint
egyéb kereskedőknél, ahol gyakran meglehetősen csendes a
légkör. Szolidaritás, csapatmunka, elkötelezettség és az ügyfél
iránti figyelem, ezek minden alkalmazott alapelvei. Ez a vállalat
legnagyobb vagyona. Amikor egy gazda segítséget kér, senki
sem megy el, míg nincsenek kielégítve az ügyfél igényei, munkaidőtől függetlenül. Nem csoda, hogy sok ügyfélkapcsolat
15 évre nyúlik vissza” – foglalja össze
Petja Dainova.
De milyen egy ilyen sikeres családi vállalkozást vezetni? Meliha Ayretlik
mosolyogva válaszol: „Kihívás! De ha
az Agrotron-M jövőjéről van szó, akkor
minden döntés szigorúan üzleti jellegű!
Bármennyire is különbözőek vagyunk, a
menedzsment minden tagja hozzájárul
a tudásával és képességeivel a vállalat
sikeres fejlődéséhez. Remélem és bízom
abban, hogy ez a jövőben is folytatódik!“

A HORSCH bulgáriai értékesítési
vezetője, Petja Dainova, a bolgár
piacon legtöbbet eladott gépekről:
„A vetőgép-ágazatban a Pronto 4–9
DC, az Avatar SD és a Maestro CV / SW
az első, a talajművelési ágazatban a
Joker RT Classic, a Joker HD, a Tiger
MT és a Terrano FX a lista élén áll.
Körülbelül négy évvel ezelőtt kezdtük
kínálni a HORSCH Leeb növényvédő
permetezőgépeket Bulgáriában.
Különösen a Leeb PT-re és a Leeb AXre vonatkozó visszajelzések nagyon
pozitívak.“

Fitz központ

KIHÍVÁS A REPCE
ÁRVAKELÉS
A repce árvakelés széles körben elterjedt probléma. Két átfogó agronómiai
tesztben a HORSCH meg akarta tudni, hogyan lehet legjobban kezelni. Többek
között tesztelték a kapálás lehetőségét ebben a növényben.

A

teszt első lépése a repce
vetése volt Maestro 12.50
CX-szel, a szokásos 15 vagy
30 centiméter helyett 50-es
sortávolsággal, két különböző helyszínen. Az első a HORSCH székhelye közelében van, Sitzenhofban. A mezők
fűvel borítottak, a talaj részben nagyon
nehéz. A második helyszín Regensburg,
az agyagarány majdnem hasonló, de a
talajban több a szerves anyag. Mindkét
helyszínen nagy probléma a régi repce,
a repce hosszú időn át tartó vetésforgója miatt.

E tesztek okai és ötletei változatosak
voltak. Minden azzal kezdődött, hogy a
Maestro vetőegysége jobban beágyazta
a magot, különösen a nehéz talajokba.
Ilyenkor előnyösek a gép sortisztító tárcsái. Eltávolítják a szerves maradványokat és a rögöket a sorokból. A sortisztító
tárcsák kiválóan működnek 12–13 km/h
üzemi sebességgel, és jó magágyat készítenek.
Ötven centiméteres sortávolság mellett döntöttünk, mert kapálni akartuk a
repcét. Ezenfelül sávpermetezési teszteket akartunk, hogy kiderüljön, van-e

01

értelme a repcének agronómiai és gazdasági szempontból. Ami a hozamot
illeti, az elmúlt évek megfigyelései és
gyakorlati tapasztalatai azt mutatták,
hogy a nincs negatív hatása nagyobb

01 Az első kapavágást a négyleveles stádiumban tervezték. Tesztünkön ez az időjárás miatt
nem volt lehetséges.
02 Repce Maestróval vetve, 50 cm-es sortávolsággal a hat-/nyolcleveles szakaszban.
03 Az 50 centiméteres távolság ellenére a
repce a tízleveles szakaszban már lezárja a
sorokat. Ebben a szakaszban még elvégezhető
a kapálás.

02

03
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A Maestro 12.50 CX
vetés közben.

sortávolságnak. Néhány HORSCH-ügyfél
már jó ideje támaszkodik erre a módszerre. Nyilvánvalóvá vált, hogy a repce optimálisan tudja kitölteni a sorok közötti
helyet. A tíz-tizenkét leveles szakaszban
a sorok szinte zárva vannak.
A nagyobb sorszélességgel 25-30
szem/négyzetméterre csökkent a vetési
sűrűség, hogy ne legyen túl szoros a sor
növényei közötti távolság.
Az alapvető probléma egyértelműen a repce árvakelés volt. Még több év
után is megjelenik, és versenytársként
működik a hibrid repcében. A kapálás
legalább lehetővé teszi a sorok között
az összes nem kívánt növény elleni küz-

Michael Braun tizenkét éve dolgozik a HORSCH-nál, és Kurt Glückkel
együtt vezeti az értékesítési támogatási részleget. Magánéletében részmunkaidős farmot vezet Schwandorftól nem messze. Szeret saját területén
is kísérletezni. Hiszen kívülről ismeri –
különös tekintettel a talaj szerkezetére és más empirikus értékekre. Természetesen naponta látja területeit, és a
múlt ismerete miatt képes a speciális
effektusok értelmezésére is. Általában
a gazdálkodás további fejlesztése, jelen esetben a repcetermesztés jövője érdekli.
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delmet. Így optimálisan kihasználható
az új hibrid tenyészetek hozampotenciálja. Összességében ezzel a módszerrel a
szántóterületek körülbelül 80 százalékát
kapálni fogják, mivel a nem megművelt
sáv körülbelül tíz centiméter széles.
Idei tesztjeink kihívása az volt, hogy
a nagy esőzések miatt nem lehetett korán kapálni. Normál esetben a négy-hatleveles stádiumtól kezdve lehetett kapálni – anélkül, hogy különleges védelmet
nyújtott volna a növénynek. Valójában
a tízleveles szakaszban csak egy menetet tudtunk végrehajtani. Ha az időjárás optimális lett volna, akkor ebben
a szakaszban már beterveztük volna a
második kapálást.
Az idei tesztek eredménye kiváló
volt. Más területeken azonban a régi
repcének csak körülbelül 80 százalékát
fogná el egy menetben. Egyes régiókban
a régi repce mellett probléma a betegségek átadása a repce árvakelés hiányzó
csávázása miatt, amelyet a korai kapálás
csökkenthet.
A Green Deal célkitűzése növényvédő szerek jelentős csökkentése. A sávos
permetezés lehetővé teszi pénz megtakarítását hagyományos sorkultúrákban,
például kukoricában, cukorrépában és
burgonyában. A repcében jelenleg szinte
nincs is csökkentési hajlandóság. További
vizsgálatokat fogunk végezni, hogy ezt
részletesebben megvizsgáljuk.
A teszteket Michael Braun és Josef
Stangl kíséri. Olvassa el az információs
mezőket, hogy megtudja, min dolgozik
a két HORSCH-szakértő, és miért érdekli
őket személyesen ez a módszer.

Josef Stangl kilenc éve dolgozik a
HORSCH-nál, a szántóföldi gazdálkodás új művelési koncepcióira összpontosít. Előtte növénytermesztési
tanácsadóként dolgozott, és ma is
részmunkaidőben tanácsot ad néhány
gazdaságnak. Amióta a HORSCH-nál
kezdett dolgozni, alkalmazástechnológiai tudásával és fúvókatechnikai tapasztalataival járult hozzá a gyakorlati növényvédelemhez. Az agronómiai
művelési stratégiák és a gazdálkodás
általános koncepciói iránti érdeklődés
ösztönzi az új módszerek felfedezését, megértését és továbbfejlesztését.
E tekintetben a terméshozam biztosítására összpontosít, a szántóföldi gazdálkodás legkülönbözőbb regionális
vagy termeléshez kötődő körülményei
között. A passzió és a vonzalom vezérli, hogy kipróbálja azokat a dolgokat,
amelyek kimutatható fejlesztésekhez vezetnek, és ezeket a gazdákkal
együtt megvalósítsa. Josef Stangl vitapartnerként és tanácsadóként is részt
vesz a szántóföldi gazdálkodási ágazat minden kérdésében saját mezőgazdasági üzemeink számára.

Fitz központ

Nehéz körülmények
között
Idén a HORSCH Kapás és Gyomfésűs Napokat, valamint a Digitális Szántóföldi
Napot a Corona-járvány, illetve kiváltott eseményei jellemezték. Ám a nehéz
körülmények ellenére mindkét esemény hatalmas sikert aratott.

A

mikor 2019 végén elkezdődött a 2020 nyarára és őszére
ütemezett “Gyakorlati Szántóföldi Napok” tervezése,
senki sem ismerte a Corona kifejezést.
Az ötlet az volt, hogy néhány rendezvényen különféle terméket mutassanak
be több országban. A HORSCH elment
Franciaországba és Ausztriába.
A járvány mindenki terveit és természetesen a HORSCH-éit is keresztülhúzta.
Így a HORSCH azon kezdett gondolkodni, hogy alternatívát teremtsen a népszerű és mindig jól látogatott Gyakorlati
Szántóföldi Napok helyett. Megszületett
a Digitális Szántóföldi Nap, valamint a
Kapás és Gyomfésűs Napok ötlete. De a
név ellenére helyet kapott a megfelelő
vetési technika is.
Szeptemberben és októberben gazdák tíz-tizenöt fős csoportja kereste fel
a HORSCH schwandorfi központját,
hogy többet tudjon meg a hibrid és az
ökológiai gazdálkodás új termékeiről.

Higiéniai koncepciót dolgoztak ki, és a
nagy kiállítóteremben külön területet
választottak le a beszédekhez – természetesen a szükséges és biztonságos távolsággal. Egy normál HORSCH szemináriumon nyolcszáz fő befogadására képes
a terem. Andreas Bogner és Johannes
Schmidt, a HORSCH értékesítési támogatási részlegéből, felelősek a hibrid gazdálkodási ágazatért, ők vezették végig a
látogatókat az eseményen.
A Kapás és Gyomfésűs Napok rövid
cégbemutatóval és néhány háttér-információval kezdődtek, az új termékek, például a Transformer VF és a Cura ST fejlesztéséről. A HORSCH-nak döntő fontosságú
volt, hogy ne egy meglévő gyártót vegyenek át az ágazatból, hanem teljesen új,
saját gépeket tervezzenek, friss ötleteket
és innovációkat kezdeményezve.
Michael Horsch ezután megvitatta
a jelenlévő gazdákkal nézőpontjukat az
aktuális agronómiai és politikai kihívásokról – kulcsszó: EU Green Deal.

Kérjük, olvassa el Michael Horsch
cikkét is a 26. oldalon erről a témáról.
Az egyes gépek részletes műszaki
ismertetése után a csoport kiment a terepre. A Cura kapcsán sok olyan kérdés
merült fel, amelyek közvetlenül a különböző körülmények között optimális munkaeredményt adó beállításokra
utaltak. “Milyen a gyomfésűm legjobb
beállítása kemény, köves talajban?” – az
egyik kérdés, amelyre Andreas Bogner
és Johannes Schmidt azonnal válaszolni
tudott, és gyakorlatban is megmutatták.
Még azok a gazdák is, akik már régóta
organikusan dolgoznak, nagy érdeklődést mutattak az új termékek iránt,
különösen, megfelelő vetéstechnikával
kombinálva.
Különböző bemutató növényeket
vetettek kifejezetten az eseményre az
új Taro SL-lel. Az őszi árpát 12,5 és
25 centiméteres távolsággal vetették
el. A 12,5-ös távolságút szokás szerint
gyomfésűzték. Egyrészt nyilvánvalóvá

Frissen gyomfésűzött búza (balra) és az előző
nap gyomfésűzött búza (jobbra).
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01

01 A Kapás és Gyomfésűs Napok terepi bemutatóin a látogatók megfelelő ismertetést
kaptak az összes gépről.
02 Kapálás őszi árpában, amelyet 25 centiméteres sortávolsággal vetettek el.

vált, hogy a Cura mennyire hatékonyan
működik, másrészt megmutatta, hogy
mennyire finoman kezeli a növényeket,
és hogy a vetés akár egy nappal a munka
után is milyen gyorsan felegyenesedik. A
növények nagyon gyorsan felépülnek.
Ezután a 25-ös távolsággal elvetett
őszi árpát kapáltuk. Különösen organikus gazdaságokban nagyon fontos
ez, mivel ásványi műtrágya nélkül működik. Ha megfelelő időben kapálnak,

akkor valódi mineralizációs lendülettel
és a talajban tárolt szükséges nitrogénnel
biztosíthatják a termést.
Az október 23-án megrendezett első
digitális HORSCH Szántóföldi Nap középpontjában szintén a kapa- és a gyomfésű-technológia állt, de más gépek és
újítások is említést kaptak. Az egyórás
rendezvény sikerének legfőbb oka a nagy
információtartalom volt, meglehetősen
rövid idő alatt. Több, mint ötszáz ember
nézte élőben az eseményt a YouTube-on
és a Facebookon. November elején a
Digitális Szántóföldi Napot 25 ezer alkalommal nézték meg ezen a két közösségi
médiacsatornán.
Nem szabad lebecsülni az ilyen
esemény háttér-erőfeszítéseit és előkészületeit. Mindig két operatőr volt

02

készenlétben, ezenkívül drónképeket
továbbítottak élőben.
A külső műsorszolgáltató kocsi profi
vágója felelt azért, hogy mindig a legjobb
képeket továbbítsa. A webre műholdon
keresztül továbbították, hogy megakadályozzák az átviteli veszteségeket vagy
minőségváltozások.
A legnagyobb kihívás az időjárás
volt. Hiszen csütörtökről péntekre olyan
erősen esett az eső, hogy a gépek nem
tudtak kimenni a földekre. Így hát hibrid esemény lett: minden beszélgetés és
kérdés-válasz élőben ment le. A gépek
szemléltetését és bemutatását, kint a
földeken, előző nap rögzítették az utolsó próbán, mikor még sütött a nap. Így
pénteken vissza lehetett térni ezekre a
felvételekre.

Cura ST
A Cura optimális súlyát kiegészítve a maximális 450 milliméteres vázmagasság lehetővé teszi magas növények boronálását is,
ezért a rugókat a keret fölé szerelik. A kettős rugó 500–5000 gramm közötti nyomásával finoman lehet vak-boronálni, viszont
nagyon agresszívan is képes működni. A
nyomás hidraulikusan állítható. A szinte állandó fognyomás a különböző fogpozícióknál segíti a kontúrok megmunkálását, például burgonya-bakhátakon. A boronák 130
milliméter hosszúak, nyolc szélesek, és külön megvásárolható, rendkívül hosszú élettartamú keményfém bevonattal kaphatók. A
támasztókerekek (11-ig) helyzete a kereten
a sorvetések távolságához igazítható.
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TerraCut Schar
Az újonnan kifejlesztett HORSCH TerraCutot sekély, teljes felületű talajműveléshez használják, maximum 8 centiméter mélységig. A jól bevált LD vagy LD +
ponttal kombinált 40 centiméter széles
szárnyhegy minden HORSCH TerraGrip
kapatartóval használható. A TerraCut
kapa sekély beállítási szöge biztonságos vágási hatást és alacsony keverési hatást biztosít, garantálva a növekvő
vagy a köztes vetemény kiszáradását.
Agronómiai szempontból a TerraCut kapát szakító specialistának nevezhetjük
– utalva a köztes vetemény kultúrákra,
például a lóherére. Óriási előnye, hogy
az összes létező HORSCH Terrano kultivátor felszerelhető az adott alkalmazáshoz szükséges kapával. A TerraCut kapa
tehát a sekély vágás specialistája, keverés nélkül.

Michael Braun vezette a hallgatóságot a Digitális Szántóföldi Napon, Michael Horsch pedig rövid nyitóbeszédet
tartott. Többek között elismerte, hogy
a HORSCH az utóbbi időben túl intenzíven használta a regeneratív gazdálkodás kifejezést. Michael Horsch szerint ez
a kifejezés azt sugallja, hogy „valamit
meg kell javítani”. De ez egyszerűen
téves, ezért a HORSCH most egy olyan
kifejezést használ, amelyet már jó ideje
alkalmaz, és amelyet ennek érdekében
hozott létre: hibrid gazdálkodás.
Az elsőként bemutatott gép a Transformer VF volt. Sok résztvevő használta
ki a csevegést kérdésekre. A Transformert illetően többek között érdeklődtek
a HORSCH jelenleg fejlesztett különféle
eszközei, valamint az utolsó kapálási menet alatti vetés iránt. A Transformerre
elosztótornyot lehet majd felszerelni,
hogy a vetőmagot összekapcsolják az
elülső tartállyal. A Taro SL a „megfelelő”
vetőgép a Transformerhez, és a növények 12,5 vagy 25 centiméter távolságú
vetéséhez, illetve a növények későbbi
kapálásához.
Az élő csevegés leggyakoribb kérdése a két sorköz közötti váltásra vonatkozott. „Milyen gyorsan tudja ezt megtenni?” A válasz: egyetlen gombnyomással.
Ha szelektív tömlővel és dupla elosztó
toronnyal rendelik meg a Tarót, akkor
gyakorlatilag azonnal aktiválható az első
tartály félszélességű elzárása. A mechanikus változattal a gépkezelőnek egyszer
kell kiszállnia, és egy kart kell mozgatnia
az első tartály elosztózsilipjénél.

A következő gép a Finer SL volt. A
kapákkal és nehéz boronákkal ellátott
változat mellett hamarosan elérhető lesz
magágykészítéshez tömörítőhengeres
változat is. Ezenkívül lesznek kemény-

fém-bevonatú lúdtalpkapák, amelyek
hosszú élettartamot és az állandóan jó
munkaminőséget garantálnak. A Finer
az új HORSCH talajművelő gép, amely
egész évben használható a szántóföld
feketén tartására és a célzott magágykészítésre. A 2020/21-es szezonban a
Finer hat és hét méter munkaszélességben lesz kapható. Azok a gazdák, akik
már rendelkeznek Terranóval, utólag felszerelhetik meglévő gépüket TerraCut
kapákkal, hogy élvezhessék a teljes és
a sekély vágás előnyeit is. Különösen az
évelő lóhere törésekor mutatják meg a
kapák előnyeit – 500 kilogramm kioldó erő a kapánál, a kapa szélessége 40
centiméter, és a kapák távolsága 30.
A Terrano FX-et a Cultro késhengerrel
mutatták be. A kis munkamélység a
TerraCut kapákkal együtt 12 km/óránál nagyobb sebességet tesz lehetővé.
Ez az a sebesség, amellyel agronómiai
szempontból értelme van a késhengerrel
kombinálásnak.

Taro SL
A Taro széria 6 méter széles vetősínjét a
HORSCH Partnerrel kombinálva lehet használni a traktor hárompontos felfüggesztésével. A Taro 6 SL RollFlex tömörítővel és TurboDisc vetőcsoroszlyákkal van felszerelve. A
RollFlex tömörítő kiegyengeti a talajt és minden vetőcsoroszlya előtt homogén körülményeket garantál. A harmadik generációs
egyedileg felfüggesztett TurboDisc vetőcsoroszlyája minden körülmények között optimálisan szabályozza a mélységet és a vetést.
A jó manőverezhetőség kis, alaktalan táblákon fokozza az új Taro vetőgép hatékonyságát. Az 1600, illetve 2200 literes HORSCH
Partner első tartályokkal optimális a súlyelosztás. Az offszet módszer azt jelenti, hogy

külön időszakokban művelik a talajt, illetve vetnek, lehetővé téve az új vetési ablakok használatát, különösen a sok esőzéses
években. A gép jellemzője a csekély, mintegy 3000 kilogramm önsúly (felszereléstől
függően) hat méter munkaszélességgel, és
a sorközök nagy változatossága: 12,5, 15,
25 és 30 centiméter. A két elosztótoronnyal
és az elektromos félszélességű elzáróval ellátott HORSCH Partner opcionális tömlőjével
a sortávolság gombnyomással változtatható 12,5 centiméterről (15 cm) 25-re (30 cm).
A Taro SL optimális kiegészítő, különösen
azoknak a gazdaságoknak felel meg, amelyek gyomfésűvel és kapával mechanikusan
irtják a gyomot.
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Fitz központ
Sok kérdés merült fel a Cura ST
gyomfésű kapcsán is, elsősorban a szerszámok, különösen a boronafogak tartósságáról. A talajviszonyoktól függően
a fogak karbiddal vonhatók be, ez növeli
például tartósságukat homokos talajokban, és kompenzálja a felárát.
„Mi van a súllyal?” – szintén gyakori
kérdés. A 12 méter széles borona, 2300
kilogrammos súlyának köszönhetően,
kiválóan működik nehéz és rögös talajon, és ideális a tavaszi tömörödött réteg
megtörésére. A tömege gyepterületen
használva is előnyös. A Cura ST 13,5 és
15 méteres munkaszélességgel lesz kapható, hárompontos csatlakozással. Sőt,
lesz 24 méter széles borona is, vontatott
változatban.
A Digitális Szántóföldi Napok vége a
sávpermetezéssel foglalkozott. Ahelyett,
hogy a kapára szerelnék a növényvédő
fúvókákat, a HORSCH a Transformerrel
és a HORSCH Leeb permetezőgéppel
elkülöníti a két menetet. Előnye, hogy
mindkettőben az optimális időpontban
dolgozhatnak a gépek, a legnagyobb
hatékonysággal. A gyomirtó szerek optimális használati időpontja a gyomok
korai felbukkanási szakasza. Az első
kapálási menetben azonban a gyomok
nagyobbak is lehetnek, mert a sorban
a gyom nyomását a sávos alkalmazás
szabályozza. Három szempont játszik
fontos szerepet a nagyméretű permetezőgépes sávpermetezésben: a pontos vetési kapcsolatok az elkülönített rendszer
előfeltételei. A HORSCH precíziós BoomControl szórókeret-vezérése lehetővé
teszi a pontos távolságot a célterülettől,
ezáltal egyenletes lesz a sávszélesség. A
keret magassága és a fúvóka kibocsátási
szöge meghatározza a sávszélességet.
Ezenkívül a keréktengely-kormányzás kedvez annak, hogy pontosan a sor
fölött vezesse a fúvókákat. Jelenleg a
Claas kamerarendszert tesztelik, hogy
automatizálják a gumiabroncsok beállítását, és a fúvókákat a vetéssor fölé
vezessék. Ugyanezt a kamerarendszert
alkalmazzuk kapálási technológiánkon
a sorok észlelésére és a változó keret
vezérlésére.
A sávpermetezés jelentősen csökkenti az inputot és a környezeti lerakódásokat is, mivel a hatóanyagot nem a
teljes területen alkalmazza, hanem csak
egy meghatározott sávon. Az alkalmazás
nem csak a sorkultúrákra korlátozódik.
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Egy másik menetben a sorközét gyomirtóval lehet lezárni. A Digitális Szántóföldi
Napon kukoricatáblákon mutatták be a
technológiát, de a rendszer alkalmazható más növényekre is. A piacon nagyon
elterjedt HORSCH Leeb permetezőgépek
25 centiméteres fúvókatávolsága ideális
minden 50 és 75 centiméteres sortávolságú növényhez. Különös súlyt kell fektetni a fúvókákra. Szántóföldi napunkon
80 fokos fúvókát használtunk, amelyet a
fúvókakupakban 60 fokra korlátoztunk,
így körülbelül 25 centis távolságot értünk el. Az újonnan kifejlesztett 40 fok
kibocsátási szögű fúvókák különösen
alkalmasak sávpermetezésre.
Az élő beszélgetés egyik első kérdése
a rendelkezésre állásról szólt. A 25 centiméteres fúvókatávolság már elérhető, a

kameratechnikát még tesztelik. Néhány
ember tudni akart az inputok lehetséges
megtakarításairól. Példánkban a megtakarítás a kukorica 75 centiméteres
sortávolságával és 25 centis sáv permetezésével körülbelül kétharmados.

Transformer VF
A legutóbbi Agritechnicán a Transformer VF elnyerte az „Év gépe” díjat. Ez
az új HORSCH kapaszéria alapja. A VF a
VariableFrame – változtatható keret rövidítést jelenti, amely 6, 9 és 12 méter munkaszélességben érhető el. Az oldalirányban
változtatható, 450 milliméteres beállítási
tartományú keret az alapgépbe van beépítve, nem a szokásos közbenső tengelykapcsoló-kereteken keresztül működik. Ezzel
súlyt takarít meg, lehetővé teszi a kis mélységet, és maximális pontosságot eredményez. A keret alatti hely 660 milliméter, így
a Transformer később is használható magas
növényekhez. 25–90 centiméteres sorközöket is képes megmunkálni. A stabil, háromgerendelyes paralelogramma ideális nehéz
talajokhoz és a különböző sortávolságokhoz – 75, 50, és 25 centiméterhez. A mun-

kamélység szerszám nélkül, egyszerűen és
gyorsan beállítható. A 18 centiméter széles kapa ideális sok alkalmazáshoz, és nagyon sekélyen képes vágni. A kamerarendszerrel a HORSCH jól bevált technológiára
támaszkodik, széles alkalmazási körrel, színfüggetlen, háromdimenziós sorfelismeréssel.
A színválasztás kétdimenziós módban még
több felhasználási lehetőséget garantál. A
rendszer két centiméteres kis növényeket is
képes felismerni.
Az ISOBUS SectionControl funkció lehetővé
teszi az egyes szegmensek automatikus kiemelését. Az aktuális helyzet GPS-en keresztül határozható meg, így az egyes paralelogrammák automatikusan felemelkednek a
táblák határain, a fordulókon, az átfedéseknél vagy a meghatározott területeken.

ROBOSZTUS SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR MECHANIKUS GYOM ELLENE VÉDELEMMEL

Transformer VF
Robosztus és kompakt kialakításával a HORSCH Transformer VF
egyesíti a precizitást, területteljesítményt és a stabilitást.
Stabil paralelogramma 25-től 75 cm-es sortávokig
ROWLIFT – az egyes sorok pontos kiemelése nagy
munkasebességnél
Robosztus keretek a maximális változtathatóságért
Automatikus sorfelismerés a hatékony,
gyomok elleni védelemhez
Az Ön HORSCH-szaktanácsadója:
Nyugat-Magyarország: Szász Zoltán
zoltan.szasz@horsch.com
T: +36 30 / 743-03-02
www.horsch.com

Kelet-Magyarország: Barabás Zsolt
zsolt.barabas@horsch.com
T: +36 20 / 618-71-91
www.horsch.com

Az Ön AXIÁL-kapcsolattartója: Sáfrány Marió
safranym@axial.hu
T: +36 30 / 247-70-50
www.axial.hu

EGYSZERŰ – BIZTONSÁGOS - PRECÍZ

Leeb AX

A HORSCH LEEB AX kezelőbarát és megbízható. Kompakt felépítése
azonban nem jelent kompromisszumot a szórókeret-vezetésben.
BoomControl a nyugodt szórókeret-vezetésért és az alacsony
elsodródásért, miközben a célfelülettől való távolság állandó
marad
Hidraulikusan rugózott és csillapított paralelogramma
felfüggesztés
A kezelőelemek központi és áttekintő elrendezése
Kompakt külső méretek szállítási helyzetben

Az Ön HORSCH-szaktanácsadója:
Nyugat-Magyarország: Szász Zoltán
zoltan.szasz@horsch.com
T: +36 30 / 743-03-02
www.horsch.com

Kelet-Magyarország: Barabás Zsolt
zsolt.barabas@horsch.com
T: +36 20 / 618-71-91
www.horsch.com

Az Ön AXIÁL-kapcsolattartója: Sáfrány Marió
safranym@axial.hu
T: +36 30 / 247-70-50
www.axial.hu

