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Köszöntő

Kedves Olvasó!

A

terraHORSCH magazin ismét elrepít különböző
kontinensekre, és megmutat kreatív ötletekkel teli
gazdákat.

A magazinok beszámolnak és tájékoztatnak, de még mindig
hiányoznak a saját megfigyelések, a közvetlen információcsere, a feltett kérdések és a válaszok, illetve új dolgok
tapasztalása. Az elmúlt hónapokban nehézségek árán
tanultuk meg, mit jelent mindez, hiszen nem volt lehetőség
személyes találkozásra.
Nyolchónapnyi korlátozások után mindenki várja, hogy
megszüntessék a rendszabályokat, és újra legyen közvetlen kapcsolat. A HORSCH Le Café ismét nyitva van, és sok
alkalmazott tér vissza az irodába az otthoni munkavégzésből. Megragadják a lehetőséget, hogy végre személyesen
találkozhassanak közeli, illetve más osztályokon dolgozó
kollégáikkal.
Végre újrakezdődnek a helyszíni képzések, a gazdák rendezvényeken vehetnek részt Sitzenhofban, Landauban vagy
Kněžmostban. Életünk normalizálódik.
Sokat tanultunk ez alatt. Először használunk digitális csatornákat, megújítjuk szervezetünket. A COVID-19 háttérbe
szorul, és ismét olyan érdekes témákra összpontosíthatunk, mint az éghajlat, a környezet, az egészséges talaj és
növények, az állatjólét, az egészséges élelmiszer- és ellátási
láncról szóló törvény.
Élvezze a terraHORSCH e számának olvasását. Kiváló termést kívánunk.
Bízom benne, hamarosan találkozunk!
Szívélyes üdvözlettel:

Cornelia Horsch
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Aktuális

Tesztelve és
jóváhagyva
Az új HORSCH Maestro két különböző adagolórendszerrel áll rendelkezésre. Míg
az AirVac már túljutott a tűzkeresztségen, 2021 az AirSpeed adagoló sorozatgyártásának első éve. A terraHORSCH összefoglalja az első benyomásokat.

G

yors, pontos, sokoldalú – így jellemzi a HORSCH a
Maestro szemenkénti vetőgépek fő előnyeit. Két
különböző adagolóval szerelhetők fel. Az AirVac
és AirSpeed rendszerek meglehetősen hasonlók,
és azonos elv szerint működnek. Az AirVac vákuummal
szívja fel a magot egy perforált lemezre. Az AirSpeed rendszer azonban túlnyomással működik, a magot a perforált
lemezhez nyomja. A nagy különbség a kettő között a mag
továbbítása az adagolóból a földbe. Az AirVac ejtőcsővel
vezeti a szemeket a barázda aljába, majd szükség esetén
lenyomja a magfogó kerékkel. Az AirSpeed rendszerben
az egyes szemeket légáram ragadja el, felgyorsítja, és az
ejtőcsövön keresztül a földbe lövi. Fontos része a magfogó
kerék, amely beágyazza a magot a földbe.
Az AirVac adagolóegységű gépek már az előző vetési
szezonban is működtek. Az első Maestro SX-et AirSpeed
adagolóegységgel idén tavasszal szállították le a vásárlóknak.
Az egyik Maestro 16 SX Ukrajna északkeleti részére, a
Csernigovhoz került. Az Icsnanske gazdaság közel 12,500
hektár szántóföldet művel. Fő növénykultúrái az őszi búza, a
tavaszi árpa, a napraforgó, a kukorica és a szójabab. Főként
John Deere traktorokkal és CLAAS kombájnokkal dolgoznak.
A gazdaság két TIGER 4 MT-t használ műtrágya-felépítmén�nyel, valamint két Maestro 24 SW-t és a HORSCH új Maestro
16 SX-ét. Sőt, van egy 16 soros direkt vetőgépük, tárcsás
boronájuk és két ekéjük.
A Maestro SX megvásárlásának fő oka rendkívüli hatékonysága és a szemek biztonságos beágyazása volt.
Mikola Kopil, a gazdaság vezetője elmondja, hogy nagyon
gyorsan lehet nyitni és csukni. Olyan gyors és egyszerű, hogy
nem zavarja a folyamatokat, nem is vette a fáradságot, hogy
mérje az időt. Dicséri a kezelést is: „A szerviztechnikus csak
egyszer magyarázta el, és mutatta meg, hogyan működik
minden, aztán tökéletesen jól elboldogultunk egyedül.” Az
ejtőcsőben a magok áthaladnak egy érzékelőn, amely megszámolja azokat, azonosítja a távolságot közöttük, információt
szolgáltat a dupla és a hiányos vetésről. Ezek az értékek egyértelműen megjelennek a gép monitorján. Mivel az adagolók
elektromos hajtásúak, minden sor egyedileg vezérelhető. Ez
lehetővé teszi az egyes sorok kikapcsolását, a SectionControlt,
a VariableRate-et és a művelőút-szabályozást. A VariableRate
mellett a teljes munkaszélességen, megfelelően nagy felbontású alkalmazási térképpel is szabályozható a vetőmagmen�nyiség, az egyes sorokon belül. Ami a művelőút-szabályozást
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illeti, a bal és a jobb oldali sorokban egyedileg beállítható a
vetéssűrűség százalékos növelése.
Mikola Kopil is elégedett a “hardver” kezelésével: “Elhelyezési mélység, zárókerekek, sortisztító tárcsák – pillanatok
alatt minden beállítható. A kezelőelemek könnyen hozzáférhetők.”
„Az adagolótárcsák nagyon gyorsan cserélhetők” – mondja a gazdaság vezetője. „Tudjuk, mennyi ideig tartott a korábbi rendszerünkkel. A különböző növények elhelyezésének
pontossága is kiváló. Agronómusunk azt mondta, hogy ez
volt a legjobb magelosztás, amit eddig látott – még rossz,
egyenlőtlen méretű magvakkal is. A Maestro SW adagolónak
néha problémái voltak kicsi és vékony napraforgómaggal. Az
AirSpeed azonban rendkívül jól kezelte ezt. Az automatikus
csoroszlyanyomás-szabályozást folyamatosan bekapcsolva
tartottuk, és mindig kiváló volt az elhelyezési mélység.
Van egy kis kritikánk a tartály méretével és hatótávolságával kapcsolatban: kukoricából a műtrágya- és a vetőmagmennyisége 30 hektárra volt elegendő, mikrogranulátumból
csak 20 hektárt tudtunk lefedni. A tartály tehát valamivel
nagyobb lehetne, a felhasználásunkhoz képest, ami nálunk
bevallottan nagyon nagy.
Beszéljünk egy nagy gazdaságban lényeges tényezőről:
a hatékonyságról. Ukrajnában azt tapasztaltuk, hogy a 16
soros Maestro SX ugyanazt a teljesítményt nyújtotta, mint
a Maestro 24 SW: 200–220 hektár 24 óra alatt. Az üzemi
sebesség 16–17 km/h között volt kukoricában és 14–15
km/h napraforgóban.
Thomas Murr, a HORSCH értékesítési támogató munkatársa nagyon örül ezeknek az értékeknek: „Abszolút megfelelnek
adatainknak. Hivatalosan megerősítjük a 15 km/h maximális
üzemi sebességet. De tudunk olyan gazdákról, akik 18 km/h
sebességgel haladtak. Mindig szem előtt kell tartani: minél
nagyobb a sebesség, annál jobban meg kell egyezniük a
befolyásoló tényezőknek. 15 km/h sebességnél mindennek
optimálisnak kell lennie. Ez különösen igaz a magágyra – a
legjobb az aprómorzsás, valamint kellően visszatömörített
és nagyon sík magágy. Így elkerülhető az esetleges rezgés a
vetősorban. A gépnek zökkenőmentesen kell működnie, hogy
még ilyen nagy sebességnél is pontos legyen a szinguláció és a
maglehelyezés. Az ukrán Kernel gazdaságban a Maestro 24 SX
17–18 km/h csúcssebességet ért el fekete talajban. Váltott
műszakban 400–450 hektárt vethettek 24 óra alatt. Szinte
hihetetlen, még nekünk is! ”

A hatékonyság a legfontosabb tényező: Ukrajnában a kultúráktól és a feltételektől függően
a Maestro 16 SX vetés közbeni sebessége akár
17 km/h is lehet.

Mikola Kopil üzemvezető több, mint elégedett
a Maestro 16 SX teljesítményével, hangsúlyozta
többek között az egyszerű kezelhetőséget,
a precizitást, illetve a vetőmag-lehelyezés
pontosságát.

A Kernel gazdaság 17 és 18 km/h közötti sebességgel vetett egy Maestro 24 SX-szel.
Három műszakban dolgozva sikerült 24 óra alatt
400-450 hektárt elvetni.

Ekkora teljesítmény azonban megfelelő vonóerőt igényel.
„400 lóerő nem sok 24 sorhoz” – erősíti meg, tapasztalatai
szerint, Thomas Murr. „500 lóerő, nagy hidraulikus szivattyúval, néha jobb. A nagyüzemekben ez gyakran nem probléma,
mivel a nagy talajművelő traktorokat amúgy sem használják
tavasszal. Az ok a pneumatikus rendszer viszonylag nagy
olajigénye, mivel ennél a sebességnél több levegőre van
szükségünk, mint a vákuumrendszerhez. Valójában nem a
vetőmaghoz, hanem különösen a műtrágyához, mivel elég
sok anyagot kell szállítani. A pneumatikus rendszert a piacon
elérhető legnagyobb és legerősebb alkatrészekkel szereltük fel.
Általában az olajat teljesen a traktor adja. Opcióban kardántengellyel hajtott hidraulikus rendszert kínálunk. De általában
elegendő a traktorok kapacitása.
A sebesség növekedésével nőnek a gép tartóssági és kopásállósági követelményei is. Alapvető alkotóelemeink, mint a
paralelogrammák, az alapkeret és a sorkocsik minősége kiváló.
A nagy forgáspontok perselyekkel, stabil csapágyakkal és a
csukási- és forgópontokkal elegendő tartalékot biztosítanak
a növekvő terheléshez. A Maestro SV/SX gondozása és karbantartása garantálja a működés megbízhatóságát és a nagy
összteljesítményt. A műtrágya és a vetőtárcsa kopóalkatrésze-

ire azonban a régi elv érvényes, dupla sebesség – négyszeres
kopás. Különösen a nagygazdaságok amúgy is tolerálják ezt.
Optimálisan ki akarják használni a rövid vetési időablakokat.
Bár ez a Maestro SX első sorozatéve, már elég sok tapasztalatot szereztünk” – mondja Thomas Murr. “Teszteltük
és bemutattuk. Egyes ügyfelek még próba nélkül is bíztak
bennünk, és vásároltak gépet AirSpeed adagolóval, annak
ellenére, hogy az adagoló eddig nem volt túl gyakori. Sok
gépet szállítottunk Kelet-Európába, de a gép a világ minden
táján, beleértve Közép-Európát is használható. Érdekes, hogy
láthatóan jól teljesítettük a különböző piacok követelményeit
– az összes munkaszélesség és gépkategória eladási adatai
nagyon stabilak.”
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Mechanikus vetéstechnika innovatívan
továbbgondolva
Különösen a kevésbé fejlett régiókban gyakori a mechanikus vetéstechnika.
A Versa KR-rel a HORSCH megfelelő terméket kínál e szegmensben.
A terraHORSCH beszélt Kai-Christian Schramm-mal a termékmarketingről
és Maximilian Kandlbinderrel a termékmenedzsmentről.
Kai-Christian Schramm (jobb oldalon) és
Maximilian Kandlbinder (bal oldalon)

A

Versa jelentése latinul: fordított. Arra utal, hogy a társaság alapítása óta a HORSCH
kizárólag pneumatikus adagolórendszerekre támaszkodott. Csak
egy gyors emlékeztető: a HORSCH első
vállalatként készített pneumatikus vetőgépet (PD 12). Kínálata most kibővült,
hogy optimális megoldást kínáljon a legkülönbözőbb gazdaságmérethez és helyi
adottságokhoz.
A forgóborona alapvetően nem
újdonság, mivel nehéz, vagy rendkívül
változó helyeken megvannak az előnyei
a vetőmagágy előkészítési intenzitásának
adaptálásában.
„Különösen Dél-Németországban,
ahonnan valójában származunk, sok
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gazdaság igényel könnyebb, háromméteres vetőgépet, az Express 3 KR alatt”
– mondja Kai-Christian Schramm, a
HORSCH termékmarketing munkatársa.
„De ha belépünk egy új szegmensbe,
akkor különösen innovatívak akarunk
lenni” – teszi hozzá kollégája, Maximilian
Kandlbinder. „A Versa KR határozottan
nem olcsó gép, hanem mércét állít fel a
mechanikus vetőgépek szegmensében.”

A MUNKA MINŐSÉGE SZÁMÍT
Tehát a HORSCH először is időt szakított,
hogy alaposan megvizsgálja a gazdák
igényeit. Kai-Christian Schramm kifejti:
„A vevők követelményei hasonlók a vetés pontosságával szemben. Ezt akkor
vettük észre, amikor az előszériás gépek-

kel dolgoztunk. Annyit már elmondhatok: sok gazdát sikerült meggyőznünk. A
Versa KR-t például vegyes gazdaságban
használják, elsősorban az állattenyésztésben, ahol a szántóföldön inkább
takarmány-összetevőket állítanak elő.
Vetőgépük legyen egyszerű, hatékony
és intuitív. Ugyanez vonatkozik azokra
a gazdaságokra is, amelyek stratégiája
a magasabb árrésen és diverzifikáción
alapul. Ezért rugalmasságra van szükségük, például arra a lehetőségre, hogy
különböző sortávolságokkal dolgozzanak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy
minden gazdaság folyamatosan fejlődik,
függetlenül a méretétől. A tipikus piacok
Közép- és Kelet-Európában találhatók.
Általában a gazdák nagy jelentőséget
tulajdonítanak a munka minőségének.
Végül is ez garantálja a hozamot. ”
A vetőgép alapeleme a SmartClip
nevű elektromos hajtású adagolórendszer az előtéttengelyen. Az adagolók
egyedileg vezérelhetők, így a művelőutakat egyedileg – szerszám nélkül – lehet állítani. „Ami a sortávolságot illeti,
nagyon rugalmasak vagyunk a SmartClippel. Ez rendkívüli ebben a gépkategóriában. A 15, 30 vagy 45 cm egyáltalán nem probléma, a 12,5, 25 és
37,5 cm sem ” – magyarázza Kai-Christian Schramm. Ugyanez igaz a művelőút
ritmusára is. Ez a rugalmasság különösen
fontos a gépszövetkezeteknél vagy a
vetőgép bérbeadásakor.
„Magát az adagolást – a vetőmagtól
függően – a távtartó kerék és a bütykös
kerék közötti zárósúber állítja be” – magyarázza Maximilian Kandlbinder. „Az

01

02

01 Versa 3 KR őszi búzát vet
02 Az elektromosan vezérelt agadolórendszer a Versa magja.
03 Az egyedi mélységszabályozott DuoDisc duplatárcsás-csoroszlya kifejezetten
a Versa sorozathoz készült.

adagolókerék külön-külön és szerszám
nélkül eltávolítható, ha ellenőrizni vagy
cserélni kell. A Versa KR képes kezelni a
legkülönfélébb magokat és növényeket,
különösen a repcét, a búzát, az árpát és
a hüvelyeseket. A vetőmag mennyisége
eddig 1,5-250 kg/ha. Jövőre kisebb és
nagyobb vetőmagmennyiségek, vagy
különlegesen nagyok következnek. ”
A Versa KR alapból ISOBUS-kompatibilis. A traktor terminálján vagy a
HORSCH Touch 800 terminálon keresztül
működik, és lehetővé teszi a megjelenítési lehetőségek egyedi beállítását. A
terminál nézete például testre szabható.
Változtatni lehet a VariableRate alkalmazási térképekkel, a munkaszélesség
egészére vagy felére. A SectionControl
fontos téma a célpiacunkon, sőt egyre
fontosabb. A hardver és a szoftver a
HORSCH legújabb generációja. Az I-Manager csak a Versa KR-ben használható.
A többi gép csak lépésről-lépésre lesz
felszerelve ezzel. ”
A gép teljesen a bal oldaláról kezelhető. A vetésmélységet és a csoroszlyanyomást franciakulccsal gyorsan és
egyszerűen lehet beállítani.

Jól bevált alap
A második alapelem a DuoDisc vetőcsoroszlya. A duplatárcsás-csoroszlya
amelyet kifejezetten a Versa sorozathoz
fejlesztettek ki, a TurboDisc vetőcsoroszlyák jól bevált alkatrészein alapul.
„Pontos és egyenletes a vetés, tökéletes
a megjelenés, és végül több mint kielégítő az állomány” – mondja Kai-Christian Schramm. „Tapasztalataink szerint

a duplatárcsás-csoroszlyával jelentősen
egyenletesebb a kelés, mint a csúszócsoroszlyával.”
A vetőmagtartály 900 literes. Opcionális tartozékokkal 1200 vagy 1500
bővíthető. Ez hatékonyságot garantál.
A Versa 3 KR a jól ismert Kredo forgóboronára épül. A háromméteres gépnek tíz rotorja van. Tömörítője kétféle: a
64 cm átmérőjű fogashenger általános
használatra ideális. Teherbírása nagy,
ami kedvez a lóerőigénynek és ezáltal a
fogyasztásnak is. Az 50 cm átmérőjű trapézgyűrűs tömörítő nehéz talajokra való,
nagyon pontosan tömörít, illetve 60 cm
átmérővel változó talajokhoz alkalmas,
amelyek nagy teherviselési követelményeket támasztanak. A traktor kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a
tömörítők jelentősen befolyásolják az
egész gép súlyát. A gépet 160 lóerő fölötti traktorokhoz tervezték, amelyek
három tonnás vetőkombinációt képesek
kezelni.
A forgóborona természetesen önállóan is használható. Ebben az esetben a
vetőegységet négy rögzítési ponton kell
lecsatolni. A támasztólábak az alapfelszerelés részei.
„Még nem fejeztük be a felszerelési
lehetőségeket,” – tájékoztat Maximilian
Kandlbinder. „Hamarosan több is lesz.
Elegendő tapasztalatot gyűjtöttünk a
nagy technológiákról, amelyeket e területen is felhasználhatunk, hogy kiemelkedjünk versenytársaink közül. Az egyik
példa két komponens használata az
alávetett növényekhez vagy az aláműtrágyázáshoz. Tökéletesen el tudnám

03

képzelni ezeket a Versa KR alkalmazási
területeként. Vagy a vetőmagáramlás
felügyeletére is. ”
A mechanikus vetőgép idéntől kapható, de az elsők nagyon gyorsan elkeltek. Ezenkívül sok kereskedő vásárolt bemutatógépeket a 2021-es őszi szezonra.
Az Expresshez és a Kredóhoz hasonlóan
a Versa Ronneburgban készül.
Kai-Christian Schramm örül a Versa
KR iránti óriási érdeklődésnek. „A Versa
KR-t a tavaszi online képzéseinken mutattuk be” – mondja. „A Versa KR sok
piacon keltett nagy figyelmet. És még
olyan piacokon is, ahol eddig nem játszottak nagy szerepet a forgóborona
kombinációk, kérdezgettek a gépről az
oktatás végén. A Versa KR valóban a
holnap technológiája. ” 
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Utolsó gyomirtós kezelés cukorrépában, HORSCH Leeb GS
sávpermetezéssel

SÁVPERMETEZÉS
SZÁNTÓFÖLDI
PERMETEZŐVEL
Idén tavasszal a HORSCH, a Gabonavédelmi-alkalmazástechnológiai JuliusKühn-Intézet, a göttingeni Cukorrépa-kutató Intézet (ifz) és a Hentschel System
GmbH projektet indított el, a Szövetségi Mezőgazdasági Minisztérium finanszírozásával, a kémiai-mechanikai és a mechanikai gyomirtást egyesítő módszer
létrehozásáért.

A

HORSCH egyik központi feladata a projektben az
mennyire pontos az RTK-támogatású vetési módszer nyomautomatikus sorvezérlés kifejlesztése a növényvékövetése. A nyomvonalakat a sorba vetéskor azonosítják,
delmi technológiánkhoz. Ez a vezérlő automatikuvagy előre tervezett nyomvonalakkal. E módszer pontossásan irányítja a fúvókát és így az alkalmazási sávot a
gát tovább javítja a korábbi követés. Vetéshez, ültetéshez,
sor fölé. A projekt további témái a sávon belüli keresztirányú
GPS-vevő előnyös lehet a kormányzáshoz ezzel a soronkénti
eloszlásnak megfelelő fúvóka, illetve az optimális, biztonságos
permetezési módszerrel.
hatáshoz szükséges permetezési szélesség kiválasztása, összGyomirtó szereket a sávban alkalmazva alapvetően a sor
hangban a sorok közötti mechanikus gyomirtással. Továbbá
szélessége jelöli ki a szórókeret aktív fúvókáit. 50 cm-es sor
megvizsgálják a lehetőséget, hogy 25 cm-es fúvókaelrendezésnagyon jól megvalósítható a 25 cm-es fúvóka-elrendezésel különböző sorszélességet valósítsanak meg e
sünkkel. A közös 75 cm-es sortávolságra jelenleg
A projekt
módszerrel. Ez a projekt nagyon fontos számunkra,
a gazdaságokban és a projektpartnerek K + F
partnerei:
hogy partnereinkkel együtt mozdítsuk előre a fejrészlegein tesztelünk megoldásokat azzal a céllal,
lesztéseket, megbízhatóvá és biztonságossá tegyük
hogy a lehető leggyorsabban nyújtsunk praktikus,
azokat a gyakorlatban.
utólagos megoldást. A kukoricában általában a
Az első tesztek a cukorrépa sávpermetezési
meglévő technológiával lehet sávosan permetezni.
alkalmazására 2018 elején kezdődtek. A követA legtöbb gazdaságban kapával irtják a gyomot a
kező években a HORSCH kiválasztott ügyfelei a
sávok/sorok között.
gazdaságukban próbálták ki, és optimalizálták
A jelenlegi keretfeltételek mellett a sávos pera módszert. A kihívás abban áll, hogy pontosan
metezés különösen érdekes a cukorrépához és a
milyen helyzetben vannak az egyes vetőelemek.
burgonyához, de más sorkultúrás növényeknél is
Ha a sáv szélessége eltér a vetőgép sorszélességéalkalmazható.
től, nem működik a rendszer. Minden sorköznek
Tájékoztatjuk Önöket a tapasztalatokról és az
teljesen azonosnak kell lennie. A gazdák újra és
új felismerésekről, amelyeket ebből a hároméves
újra nagyszerűen megmutatják nekünk, hogy
sávpermetezős projektből származnak.
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Aktuális

Nagy léptékben
gondolkozott
27 év, ebből 20 év ügyvezető-igazgatóság után, Horst Keller elhagyja a
HORSCH-ot. A terraHORSCH visszatekint vállalati tevékenysége mérföldköveire.

A

z egész 1994-ben kezdődött,
amikor Horst Keller (született
1963-ban) elkezdett dolgozni
a cégnél, és társalapítójával,
Walter Horsch-sal együtt átvette a kereskedelmi irányítást. Körülbelül másfél évvel később a beszerzési, HR- és
IT-osztályok vezetője is lett. Michael és
Walter Horsch ügyvezető-igazgatók már
1997-ben teljes körű meghatalmazással
engedélyezték neki a HORSCH hivatalos
képviseletét. 2001 januárjában Walter
Horsch visszavonult a vezetőségtől, és
Horst Kellert Michael Horsch-sal együtt
kinevezték a HORSCH Maschinen GmbH
ügyvezető-igazgatójává.

SAJÁT GYÁRTÓHELY
Két évvel később Keller úr ideiglenesen
németországi, ausztriai és nagy-britanniai értékesítési vezető lett, míg Cornelia
Horsch gondoskodott a HORSCH France
franciaországi létrehozásáról. Horst Keller mindig készen állt, és elég rugalmas
volt ahhoz, hogy olyan szektorokkal
foglalkozzon, amelyek nem feltétlenül
tartoznak közvetlen feladatai közé.
A többi családtaghoz hasonlóan az ő
véleménye is az volt: mindenhol részt

veszek, ahol szükség van rám, és felkötöm a nadrágomat! Ezt kihívásnak, de
személyes fejlődés esélyének is tartotta.
Gyakran mondta: „Az ilyen élmények
segítenek éretté válni, és kitágítani az
elmém.”
Társfelelősséget vállalt a vállalat
történetének egyik talán legfontosabb
döntésében, az első saját gyártóüzem
megnyitásában a cég schwandorfi központjától távol: ez lett a ronneburgi telephely. Már a 2007-es hivatalos megnyitó előtt, 2005-ben elkezdett keresni egy
számukra megfelelő helyet, ami nehéz és
összetett feladat volt.
További fontos döntések, amelyeket
Horst Keller aktívan szorgalmazott: saját értékesítési társaság, a HORSCH UK
alapítása volt az Egyesült Királyságban
2010-ben, valamint a HORSCH amerikai
leányvállalata, a HORSCH LLC megalapítása 2013-ban. Saját nagy telephely
az Egyesült Államokban, beleértve a
termelést és a kutatás-fejlesztést Mapletonban, Észak-Dakotában. Ugyanakkor
Horst Keller rendszeresen ingázott Landauba. Ő és csapata teljesen új pénzügyi-számviteli szoftvert vezetett be a
HORSCH LEEB-nél.

KILENCRŐL 450 MILLIÓRA
Az egyre globálisabb és nemzetközibb
HORSCH utóbbi éveit saját értékesítési
leányvállalatok, sok nemzetközi értékesítési partner, és vámügyi témák jellemezték.
Horst Keller társigazgatói ideje alatt
a HORSCH értékesítése 2020-ra több,
mint 450 millió euróra nőtt az 1994-es
kilencről.
A pénzügyi szektor felelős ügyvezető
igazgatójaként Horst Keller mindig nagy
jelentőséget tulajdonított az önálló munkának, a tisztességes fizetéseknek, a teljesítmény és elkötelezettség jutalmának,
az emberi együttműködésnek, valamint
a világos és megbízható struktúráknak,
amelyekben biztonságban érzik magukat
az alkalmazottak.
Pályafutásának fénypontjaként számos gazdasági díjat nyert el a HORSCH.
Közöttük volt a „Bajorország legjobb
50-e” és „a középvállalatok díja”.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Horst Keller hosszú és komoly elkötelezettségét!

2021. június 27 -én a Horsch,
Leeb és Eyer családok kerti partival búcsúztak Horst Kellertől (3.
jobbról) és feleségétől Elisabethtől (4. jobbról).
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A világ minden tájáról

ÖTLETTŐL A
TERMÉKIG

01

Porto dos Gaúchos

A HORSCH-nál nagyon fontos a közvetlen kapcsolat a gyakorlati szakemberekkel. Ez az egyetlen módja a követelmények és problémák megértésének. Az
eredmény a régió sajátosságaihoz szabott termékek, nemzetközi szinten is, például a granulált műtrágyát-kijuttató HORSCH Evo. A terraHORSCH beszélt egy
brazil vásárlóval, aki részt vett a fejlesztésben.
terraHORSCH: Bizzi úr, bemutatkozna olvasóinknak?
Luciano Bizzi: Nevem Luciano Bizzi. 15 éve dolgozom az
SLC Agricola mezőgazdasági vállalatnál. Én vagyok a gépesítési vezető, az egész csoport gépesítését irányítom. Felelős
vagyok a beszerzésért, a karbantartásért és a szervizért, de új
módszerek bevezetéséért is.
Kérem, meséljen nekünk a cégről.
Központunk Rio Grande do Sul államban, Porto Alegreben
van, de hat brazil államban stratégiailag elosztott 16 helyen
termelünk. A 2019/2020-as üzleti évben összesen 448 568
hektáron termesztettünk: 125.462-n gyapotot, 235.444-en
szójababot, 82.392-n gabonafélét és 5270-en egyéb növényt.
Mikor ismerte meg a HORSCH-t és különösen Michael
Horsch-ot?
Első kapcsolatunkat a HORSCH-sal az Agritechnicán 2013-ban
vettük fel. Lenyűgözött a gépek sokfélesége, de különösen a
minőség. Michael Horsch-ot 2015-ben ismertem meg, szintén
az Agritechnicán.
Akkor egy egészen konkrét kérése volt. Hogyan fogadták ötletét a HORSCH-nál?
Speciális műtrágyázó rendszert akartunk kifejleszteni, a kijuttatás minőségének javításáért. Láttunk már hasonlót a
HORSCH-nál. Először az volt az elképzelésünk, hogy ennek
megfelelően adaptáljuk a meglévő technológiát. Michael
azonban egy teljesen új gép kifejlesztését javasolta. Ezt is tettük egy látogatás során a HORSCH schwandorfi központjában.
Hogyan történt ez?
Először nem tudtam elhinni, hogy mennyi időt fektetett be a
HORSCH. Azt hittem, kérdéseket teszek fel, és ennyi. De egy
egész napot töltöttünk Michaellel. Kérdéseket lőtt felénk, a
gép egyre szebb formát öltött, és a nap végére kialakult az elképzelés. Legjobban mégsem a projekt fejlődése nyűgözött le,
hanem Michael hatalmas tudása a talajról és a talajművelésről.
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A projekt konkrét eredményhez vezetett. Meggyőző
a gép?
Ez valóban nagyon kritikus pont volt. Sok példát ismerek importgépekről, amelyek nem működtek túl jól, és amelyeket a
körülményeinkhez kellett igazítani. De mikor megkérdeztem
Michaelt, hogy csak akkor kell-e fizetni a gépért, miután
megfelelően elvégezte a kívánt munkát, azt mondta: Ha nem
működik megfelelően, személyesen megyek, visszaadni a
pénzt. Ez győzött meg végül. Másik megnyugtató pont volt,
hogy már a schwandorfi projektgyűlésen rengeteg részletet
rögzítettünk.
Milyen volt az első tapasztalata a géppel?
Megérkezett és azonnal használatba vettük. A fődarabok és
az alkatrészek minősége több, mint meggyőző volt – ilyet
még nem láttunk. De mindenekelőtt: az Evo teljesítménye
felülmúlta várakozásunkat.
Hány hektáron dolgozott eddig a gép?
Négy aratási szezonban dolgoztunk az Evóval, több, mint
húszezer hektáron ugyanazzal a géppel. Csak néhány kopóalkatrészt kellett cserélnünk. Nagyon kedvezők a fenntartási
költségek.
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01 Az SLC Agricola telephelyei stratégiailag oszlanak el hat brazil
államban.
02 Michael Horsch (balra), Rodrigo Duck, a HORSCH do Brasil ügyvezető-igazgatója (középen) és Stefan Vorwerk, a HORSCH do Brasil termelési vezetője (jobbra) az SLC Agrícola látogatásakor.
03 Mostanra az SLC Agrícola csoport minden telephelyén dolgozik az
Evo CS.

Mikor gondolta, hogy több ilyen gépet is megvásárol
az SLC Agricola?
Két évig teszteltük a gépet. Nagyon gyorsan rájöttünk, hogy az
Evo ideális a műtrágya sorokba kijuttatásához. 2019-től egyre
jobban átállítottuk rendszerünket ilyen műtrágyázásra. Azóta
minden SLC Agricola telephelyen ezt a típusú gépet használják.

Még mindig az első generációs gépekről beszélünk, vagy
történt már némi fejlesztés?
Természetesen néhány dolgot időközben adaptáltak, például
vágótárcsa-rendszert. Most hidraulikus vezérlő állítja be a
csoroszlyák szögét.

Evo
Brazíliában a HORSCH Evót használják mély talajlazításra. A
műtrágyát ugyanekkor lehet kihelyezni. Az Evo CS két kapasora 45 cm, 50 cm és 30 hüvelyk sorközökkel lazít, legfeljebb
35 cm munkamélységben – az ügyfél igényeitől függően. A
műtrágyát szinte a teljes munkamélységben helyezi le. Így a
friss tápanyagok (különösen a foszfor és a kálium ) célzottan
juttathatók a talajba. Az Evo CS henger-kombinációval biztosít kiváló felületi minőséget. A mellékelt SW 12000 vetőkocsi két különböző komponenst képes kijuttatni, 45 cm vagy
30 hüvelyk távolságra, és a kaparendszeren keresztül a talajba helyezni.
Brazíliában manapság az Evo CS-t nem szokványos eszközként használják, hanem inkább olyan területeken, amelyeken általában direkt vetnek.

Beszéljünk egy kicsit magáról a termékről. Véleménye
szerint mik az Evo CS előnyei?
Elég sok van: először a műtrágya-kijuttatás pontossága, és
hogy két szinten alkalmazhatjuk – az alkalmi adagolás megváltoztatásával. Aztán ott van a nagy műtrágyatartály, a
talajlazítás lehetősége műtrágyázás közben, és természetesen
az összetevők már korábban említett minősége.
Nyilvánvalóan nagyon elégedett az Evo CS-szel. Mi lepte
meg leginkább a gépen?
Nem kell gondolkodnom: a tartósság és az egyszerű kezelés.
Mindig rámutat a minőségi szempontra. Miért?
Ezen gépé egyszerűen kiemelkedő! Több, mint elégedettek
vagyunk. Egyébként a következő aratásra már kilenc másik
Evót vásároltunk.

terra  HORSCH

6 | 2021

11

Gyakorlati tapasztalatok

Egészséges
talaj – egészséges
növények
Joe Wecker kilencezer hektáros farmot vezet Kanadában. Nemcsak az ökológiai
gazdálkodás elvei szerint dolgozik, hanem társnövényeket és kultúrnövényeket is
használ, és növényi segédanyagokkal javítja a talaj egészségét. Beszélt tapasztalatairól a terraHORSCH-nak.

T

ársnövények és kultúrnövények, segédanyagok, talajegészség és változatos vetésforgó – e témákról írt
Joel Williams, független növény- és talajegészségügyi
oktató a terraHORSCH utolsó két számában. Joe
Wecker német származású gazda alkalmazza ezen elveket a
gyakorlatban, a kanadai Saskatchewan tartomány délkeleti
részén, Regina Plainsen. Az édesapjával és két állandó alkalmazottal működtetett, Winnipeg és Calgary közötti családi
gazdaság, alig több, mint száz kilométerre északra fekszik az
amerikai határtól. A vidék rendkívül lapos, nincsenek szélvédő
erdősávok. Az átlagos éves csapadékmennyiség 380 mm, bár
az elmúlt négy évben jelentősen kevesebb volt – összesen 50
mm. Idén viszont végre esett. A tél Regina Plainsen nagyon
hideg, a nyár meleg.
Az országút melletti Wecker Farms egyik oldalán két lakóépület és gazdasági épületek állnak, lenyűgöző silók, szárító és
tisztító berendezéssel. Arról, hogy ez utóbbi miért fontos később beszélünk. Csak néhány méterre, az út túloldalán vannak
a további silók. A gazdaság és az eszközök nagyon jól karbantartottak. A traktorok és kombájnok elsősorban a John Deere
cégtől származnak. 9560 RT, 8370 RT, 6215 R mellett Fendt
1050 Variót használnak, valamint két kombájnt 14 méteres
vágóasztallal és két rendsodrót 12 méter munkaszélességgel.
18 méteres vetőgéppel juttatnak ki folyékony műtrágyát.
Tavaszi talajműveléshez kultivátoroznak, gyomfésűznek és
tárcsáznak. A betakarított terményt a kombájntól átrakókocsival, a táblahatárról pedig három pótkocsival szállítják el.
Több, mint 3500 hektáron gazdálkodnak, 2500-on ökológiailag, a fennmaradó részt is átállítják erre. „De mindent
élelmiszergazdasági rendszerben termesztünk” – mondja
Joe Wecker. Ezért tartja gépparkját meglehetősen nagynak.
Véleménye szerint az élelmiszergazdálkodás a növények, a
takarmánynövények, a kultúrnövények és a zöldtrágya sokféleségét jelenti. Ezenkívül támaszkodik a növényi segédanyagok
speciális használatára. Termeszt: durum búzát, őszi búzát,
zabot, lent, lucernát, khorasan búzát, tönkölyt, tritikálét,
borsót, lencsét és csicseriborsót.
Rugalmasan használ különböző kísérőnövény, a vetésforgótól függően. Például: gabonafélék/gabonafélék-lóhe-
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re, gabonafélék-lucerna, csicseriborsó-len, borsó-mustár,
borsó-zab vagy árpa, lencse-zab, lencse-brassica, valamint
brassica-borsó-lóhere.

KEVESEBB KOCKÁZAT
De miért teszi ezt? „A köztesnövény termesztés, azaz a kísérőnövények és a kultúrnövények termesztése nagyobb
biológiai sokféleséget jelent” – győződött meg a gazda. „Az
eredmény nagyon pozitívan hat a talaj termékenységére, a
jótékony rovarokra, a mykorrhizára és a tápanyagcserére – ez
különösen nyilvánvaló a borsó, mint kísérő növény, valamint a
szinergikus növekedés szempontjából. Nincs verseny, kevesebb
termékenységi ráfordításra van szükség. Több a maradvány
a talajtakaróban, gyorsabban bomlik a kevesebb gyom és
betakarítási maradék. És: csökken a kockázat, különösképp
nagyon száraz években.
Tapasztalataim nagyon jók, például a zab és a borsó kombinációjával. Gyökérszerkezetük és funkciójuk is teljesen más.
Különböző pH-értékek vannak az egyes területeken, és a tápanyagok is eltérően szabadulnak fel. Ha felássa a növényeket,
tökéletesen láthatja a nitrogént rögzítő rizóbiát. Másik példa a
sárga mustár és a juharborsó kombinációja. Együtt termesztjük
ezeket, mert a borsó gyakran megreked az aratás előtt. De a
sárga mustár támogatja őket, így alig van probléma csépléskor.
Kiválóan működik. A juharborsót valóban nehéz termeszteni.
Így magas árat kapunk értük, és a mustár nagy segítség” –
magyarázza a gazda.
Biolen, csicseriborsóval: „Két évig egymás után termesztettük ezeket a növényeket” – mondja Joe Wecker. „A csicseriborsót általában ötször-hatszor kell gombaölővel kezelni,
de minősített biogazdaságként, nem választhatjuk. A kombinációval egyáltalán nincs szükségünk gombaölő szerekre.
Vannak olyan folyamatok, valószínűleg a talajban, amelyek
szükségtelenné teszik. Világosan láthatja.
Egy másik kombináció, amelyet szívesen használunk, a
biobúza és lóhere, mint alulvetett növény. Egy dolognak nagy
jelentőséget tulajdonítok: Számomra a köztesnövény nem csak
vegyes növények termesztése, ahol mindkét partnert használják. Véleményem szerint a kísérőnövényeket is magában

01

03

02

04

05

01 A Wecker Farm környéke rendkívül sík, kevés csapadékkal.
02 Joe Wecker a talaj egészségére összpontosít, és arra, hogy mit tehet
javításáért.
03 A búzát már lefektették a rendre. A kevés csapadék ellenére a lucerna teljesen eltakarja a talajt, a tél kezdetén zöld a mező.
04 + 05 Világosan látszik, hogy a két növény mennyire fonódik össze,
és a mustár hogyan tartja fenn a borsót.
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Gyakorlati tapasztalatok

A gilisztatenyésztő tíz konténerből áll. A kapott szubsztrátumot a vetőmag kezelésére használják. Elősegíti a rizómák kialakulását a borsóban.

foglalja, amikor a kombinációból csak egy termést takarítanak
be. Szeretem ezt gabonafélékhez használni, például zabhoz
borsót. Valójában ez az egyik legkedveltebb kombinációm.
Mindig feltűnő, hogy milyen egészségesek a levelek. Egy másik
példa a zab velőzsíros borsóval. Ez utóbbi meglehetősen nagy
kihívás a gazdának. Zabbal kombinálva sokkal könnyebb.
Különösen a gyomnyomás kisebb. ”

gabonafélék ilyenkor nagyobb eséllyel jutnak el a lucernához.
Joe Wecker 1,5-2 százalékkal több fehérjét állapított meg a
búzában, hozamveszteség nélkül. Ideális takarmánylucernát
alávetni, ha növelni kívánja a búza fehérjetartalmát. Tapasztalatai szerint a mustár juharborsóval is nagyon jól működik
együtt. Csépelni gond nélkül lehet, ha egyszerűen megváltoztatja a gép néhány beállítását.
Joe Wecker szerint azonnal
láthatók a köztes vetés hatásai. Az
első évben már nem kellett gombaölő szereket használni a len-csicseriborsó és len-lencse kombinációkhoz. A talaj egészsége egy
kicsit tovább tart. Három év

POZITÍV HATÁSOK
Joe Wecker egy másik lehetőséget is leír: őszi búza lucernával,
mint alávetett növénnyel. Különösen, mikor a lucerna vetőmagot újra és újra ugyanott termesztik, a következő években
árvakel. Bár ez esetben kifejezetten kísérőnövényként
használja, gondoskodnia kell, hogy ne emelkedjen túl magasra a lucerna aránya. A
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alatt lépésről lépésre csökkentették a műtrágyázást, mostanra
Ami a hozamokat illeti, a veszteségek valóban minimálicsak fele akkora a mennyisége, mint kezdetben. Ez idő alatt
sak a szomszédokhoz képest. Ez azonban a terméstől függ.
javult a talaj biológiai aktivitása – stabil hozammal. A növéAz árpáé és a lené például alig észrevehető, búzából 10-15
nyek profitálnak abból, ha nem töltenek fel túlzott mértékben
százalék. Ez esetben nagyon fontos, hogy melyik fajtát válasznitrogént. Jelentősen csökken a gombák és az állati kártevők
tottam: a modern búza csak akkor ér el jó termést, ha optinyomása.
mális a tápanyagellátás. Ezért előnyben részesítjük a régebbi
Joe Wecker nagy jelentőséget tulajdonít a talaj- és táfajtákat, amelyek általában még mindig kaphatók. Ha nem,
panyagelemzésnek. „A talaj és a növény összefüggésére
akkor gyakran vannak fennmaradó készletek. Az árpa viszont
összpontosítok” – mondja. „Vagy inkább: mi van a talajban
kevésbé érzékeny tapasztalataink szerint.
és mi nincs a növényben. Nem veheti biztosra, hogy a talajból
De nem minden a hozam. Gyakran beszélek meg a közvetminden belekerül a növénybe. Szükség van a talaj ép biológiai
len szállítást a malmokkal. Ezért tisztítjuk és szárítjuk meg alaaktivitására. Ezért nemcsak a talajt vizsgáljuk, hanem a növéposan a gabonaféléket. Ügyfeleim gyakran mondják: szeretjük
nyek szöveteit is. Ha bármilyen furcsaságot észlelünk, tudjuk,
a gabonáját. A kenyerünk sokkal jobban ízlik vele. Ahogy
hogy tennünk kell valamit a talaj jó biológiai aktivitásáért. A
már korábban is mondtam: a jövőben ügyfeleink nemcsak
kultúrnövények és kísérőnövények mellett, amelyek szintén
a mennyiségért, hanem egyéb dolgokért is fizetni fognak.
pozitív hatással vannak rá.
Például teljesen gombaölő szerek
Függetlenül attól, hogy szernélkül előállított csicseriborsóért.
ves vagy hagyományos – stimuláló
Már jó ideje szerettem volna
szereket alkalmazunk minden temegújulóan biogazdálkodni. Min„Nem veheti biztosra,
rületen, hogy ösztönözzük a talaj
dig a talaj egészségére koncentrálhogy a talajból minden
aktivitását, különösen a gyökérzettam, és különösen arra, hogy mit
belekerül a növénybe.
ben. Így támogatjuk, hogy a növény
tehetünk javításáért. Ez áll minden
felvehessen néhány olyan tápanyatevékenységünk mögött. Az egészSzükség van a talaj ép
got, amelyet eddig nem.”
séges talaj garantálja az egészséges
biológiai aktivitására.”
Rendszeres elemzés
növényeket. Ugyanez igaz a rovaA Wecker Farmsban évente
rokra is. Nagy jelentőséget tulajJOE WECKER
legalább egyszer vizsgálják a szödonítunk annak, hogy mezőink jó
veteket. Joe Wecker összeveti ezt
életkörülményeket biztosítanak a
a talajelemzéssel, és ha észreveszi,
méheknek és más hasznos élőléhogy a tápanyagok nem elérhetők
nyeknek. E szempontból ideális a
a növénynek, alkalmazza őket.
közbenső vetés, mivel automatikusan olyan területeket hozunk
Általában bórt használnak, algakivonattal és fulvinsavval
létre, ahol a rovarok optimálisan fejlődhetnek.
együtt. Nem drága. És nem okoz kárt, mondja Joe Wecker.
És végül, de nem utolsósorban meggyőződésem, hogy
De eléri ezt a kis lendületet a talajéletben.
ügyfeleink többet várnak el tőlünk, mint korábban. Ez fontos
Térjünk vissza a talaj- és növényelemzéshez. Joe Wecker
ok lesz, hogy együttműködjenek velünk, és honorálják is.”
leírja a még hagyományosan termesztett területek elemzésé
nek eredményeit. „A termés len. Nem használtam foszfort. Az
elemzés csak feleannyi nitrogént mutatott ki, mint valójában
kellene. De egyáltalán nem aggódtam emiatt. Az állomány
pedig valóban kiválóan fejlődik. Célunk mindig a lehető legnagyobb hozam volt, nagy erőfeszítéssel. Ma az ellenkezője: arra
figyelünk, milyen kevés erőfeszítéssel nem veszítünk hozamot.
A vegetációs időszakban mindig kéznél van a refraktométer. Így a helyszínen nagyon gyorsan megtudhatjuk, mennyire
egészségesek a növények. A cukortartalomból észrevesszük,
ha vannak hiányosságok. Ha igen, azonnali laboratóriumi
vizsgálattal kapunk pontos adatokat. Ha például bórt alkalmazunk, keverjünk bele fulvinsavat, tengeri moszatot és egy
kis cukrot. A cukor kedvezően hat a jótékony rovarokra. ”
Következő művelet
Öt éve kezdődött a farm áttérése ökológiai gazdálkodásra. Az indokairól kérdezve így válaszol a gazda: „Egyrészt mi
magunk is jó ideje biotáplálékot eszünk, másrészt a gazdaságban talajromlást észleltünk. Ezért kezdtünk el gondolni a
köztes vetésről. Mi is sokat kérdeztünk, és megpróbáltunk
összefüggéseket felderíteni. Gyakran észre sem vesszük az
apró dolgokat, amíg a problémák nagyobbak nem lesznek.
És akkor elkezdünk gondolkodni.
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A háromezer négyzetméteres
épületet és a 14 hektáros területet már a további növekedésre
tervezték.

IRODAKONTÉNERTŐL
PROFI TELEPHELYIG
A HORSCH Ukrajna története lenyűgöző, nagy csapatának köszönhetően elképesztő ütemben, nagyon sikeresen fejlődött – és július végén felavatta új
telephelyét.

2

009. június 1-jén minden meglehetősen mérsékelten
kezdődött, mondhatni kicsiben, az ukrán HORSCH
leányvállalat polkownicsei megalapításával. Természetesen a HORSCH már korábban is jelen volt Ukrajnában, partnerével, az Agro Sojuzzal, de akkor egyértelműen
a kapás direktvetőgépekre fókuszáltak, amelyeket például
Kazahsztánban is sikeresen értékesített a HORSCH. 2009-ben
a HORSCH teljes sebességgel megindult Ukrajnában – azóta
a régiókhoz igazított termékpalettát értékesít.
Ukrajna több mezőgazdasági övezetre oszlik: a nagy hozamú, stabil csapadékú nyugattól a keleti szegény sztyeppéig.
Döntő fontosságú a gépek adaptálása és csúcsminősége –
minden gazdaságméretben és a traktorok valamennyi teljesítményosztályában. Ukrajnában ugyanis egy bizonyos, minden
szántóföldi gazdaságban domináló motorteljesítmény-osztály
optimálisan illeszkedik a HORSCH gépekhez. A Belarus-osztálytól (80-120 LE) indul, amely azonban csökkenőben van, a
főosztály 300-350 lóerős, a prémiumosztály körülbelül 600-ig
terjed. „Nekünk, mint gyártónak, ez sokat segít, mivel kön�nyen betervezhetők a szabványos munkaszélességek iránti
igények. Például nyolcméteres Joker vagy négyméteres Tiger,
350 lóerővel, talajműveléshez, nyolc vagy tizenkét méter
munkaszélesség a vetőgépekhez, és mindegyik előre beállított
felszerelési lehetőséggel”, mondja Johannes Kluth, a HORSCH
Ukraine ügyvezető-igazgatója. A tipikus vevő Ukrajnában ezer
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és ötezer hektár között gazdálkodik. Ezeket a gazdaságokat
főként magánszemélyek működtetik. Kisebb holdingok tíz- és
ötvenezer hektár közöttiek, a nagyok pedig akár hatszázezresek (lásd a Kernelről szóló cikket a terraHORSCH 21/2020
című cikkben).
„Ukrajnai sikereink egyik titka a szolgáltatás” – hangsúlyozza Johannes Kluth. „Nagyjából 33 alkalmazottunk fele
gyakorlatorientált értékesítési- és különösen szervizszakember.
Ezenkívül öt kolléga dolgozik a raktár/logisztikai osztályon, ők
garantálják a gyors alkatrészellátást, és természetesen vannak
marketing, számviteli és HR munkatársak. Kiváló szolgáltatásunk tett minket ismertté Ukrajnában. Csak egy példa: oxidált
dugócsatlakozások miatt problémáink voltak gépekkel. Noha
csak három év után következett be, jóindulatú gesztusaként
minden gépen kicseréltük ezeket a dugókat. Jó hírünk elterjedt, és szolgáltatásunk minden bizonnyal egyik oka, hogy
időközben az ország egyik piacvezetőjévé váltunk. ”
Ukrajnában nagyra tartják a minőséget garantáló „Made
in Germany” technikát. Extrém méretű gazdaságban egy
nyolcméteres kompakt tárcsás borona évente akár tízezer hektáron is dolgozhat, ha egész évben több műszakban használja
egy üzemvezető. A Maestro 24 több, mint háromezer hektárt
művel meg a szezon néhány hete alatt. Ám a HORSCH csapata
önmagában nem lenne képes az egész országot támogatni
egyszerre. Ezért működik együtt hosszú évek óta nagyon

Vállalati hírek
01 A június végi hivatalos megnyitón
beszédeket és vitákat
tartottak a csarnokban.
Hamarosan az ukrán
partnerek értékesítésiés szervizalkalmazottainak képzésére fogják
használni.
02 A HORSCH Ukrajna
csapata, Philipp (jobbra) és Michael Horsch
(balra)

01

sikeresen a HORSCH négy nagy értékesítési partnerrel: a Poletehnika elsősorban az ország keleti részéért és az országosan
aktív nagyüzemekért felelős, a Zolochiv TH a nyugati részért, a
Ropa valamint az Astra pedig Közép-Ukrajnáról gondoskodik.
Az értékesítési partnerek adják át szolgáltatási és géphasználati ismereteiket a gazdaságoknak. Különösen nagy
gazdaságokban ez a siker döntő tényezője. Egy Maestro csak
akkor képes néhány nap alatt több, mint háromezer hektárnyi
munkára, ha kezelője tökéletesen képzett az üzemeltetésében,
és hibaüzenet esetén azonnal tudja, mit kell tennie. „Csak a
mérnökök és kezelők intenzív elméleti és gyakorlati képzésével
tudjuk garantálni a gépek zökkenőmentes használatát” – teszi
hozzá Johannes Kluth. „A gépkezelők bizonyítványt kapnak. A
HorschConnecttel szeretnénk még hatékonyabbá tenni a szolgáltatást, és magasabb szintre emelni az esetleges problémák
vagy hibás beállítások korábbi észlelésével és megoldásával. ”
Hogy az értékesítési partnerek fel tudják építeni ezeket
a tudásokat, évente képzik őket a HORSCH termék- és szervizszakértői. A Veliki Soltanivka-i új székhellyel még professzionálisabb lett ez az ágazat. „A cég új telephelye optimális a
céljainkhoz” – magyarázza Johannes Kluth. „Helye – körülbelül 30 kilométerre, délre a fővárostól, Kijevtől és kényelmesen,
közvetlenül az Odesszába vezető autópálya mellett – számos
előnnyel jár. Telephelyeink is könnyen elérhetők a kijevi két
repülőtérről. „Az új épület területe körülbelül háromezer
négyzetméter, négy részre osztva: központi alkatrészraktár,
javítóműhely portáldarukkal, hangszigetelt oktató- és gépbemutató terem. Különlegesség, hogy a gépeket már az oktatótermekből is látni, és közvetlen a hozzáférés a gépteremhez,
optimális az elmélet és gyakorlat aránya. Összesen mintegy
4,5 millió eurót fektettek be az új telephelybe. A 14 hektáros
terület infrastruktúráját (gáz, áram, víz) már az elkövetkező
évek további növekedésére tervezték. „Ha csak egyedül a
gabonaszektort nézzük, akkor már a Maestróval piacvezetők
vagyunk Ukrajnában. Az új épülettel pedig tovább szeretnénk
növelni ezt az előnyt ” – mondja büszkén Johannes Kluth.

A HorschConnect utat nyit a digitalizációnak a munkagépek
szektorába. A hangsúly a kiválasztott gépfunkciók rugalmas vezérlésén van, a MobileControl okostelefononos alkalmazással, valamint a gép- és telemetriai adatok továbbításán a HorschConnect
telematikai portálra. Ez lehetővé teszi az összes releváns gépadat
központi kezelését és dokumentálását.

02

A Maestro szemenkénti vetőgép Ukrajna egyik legnépszerűbbje. Az ország fő terményei a kukorica, a búza, a napraforgó és a repce. „A Maestro itt mutatja meg erősségeit. De a
Pronto NT vetőgép is „Made in Ukraine” sikertörténet, nagyon
szoros együttműködésben fejlesztették ki a Poletehnika értékesítési partnerrel. A cég alapítója és ügyvezető-igazgatója,
Alexander Mistyuk maga is több szántóföldi gazdaságot
birtokol körülbelül 45 ezer hektárral, ahol elsősorban búzát
és napraforgót termesztenek. Napraforgóban természetesen
a Maestróra támaszkodik. Gabonavetéshez a Pronto NT-t
fejlesztették ki, amely tökéletesen alkalmazkodott az agronómiai követelményekhez és a gazdaságok infrastruktúrájához, a délkeleti régióban, ahol minimális a talajművelés. Már
körülbelül öt évvel ezelőtt hangsúlyozta Alexander Mistyuk
egy terraHORSCH-interjúban: „A Horsch testvérek maguk
is gazdák, ismerik a követelményeket és a problémákat, így
ennek megfelelően cselekszenek. Ugyanakkor a HORSCH
nemcsak európai vállalat, hanem globális szereplő is. Már
ma gondolkodnak azon, hogy mi lesz holnap, és rajongnak
azért, amit csinálnak. Ugyanez igaz rám is, nagyon jól kijövünk
egymással.” Mistyuk részletesen ki tudta számítani, milyen
piaci potenciálja lehet Ukrajnában egy olyan gépnek, mint a
Pronto NT. A Pronto DC-vel ellentétben az NT keskeny hullámos tárcsái csak kis rést nyitnak a talajban, ahol a TurboDisc
csoroszlyák elhelyezik a magokat a nedves földbe. A Maestro,
a Tiger MT és a Joker RT mellett a Pronto NT az értékesítés
egyik fő támasza Ukrajnában.
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Világszerte HORSCH
– a piaci áttörés
stratégiája
A jelenlegi piaci helyzet sok céget foglalkoztat. Az interjúban Philipp Horsch elmagyarázza, hogyan támogatja ügyfeleit, készül az elkövetkező évekre, és miért
növekszik ilyen mértékben a HORSCH, illetve miképp segíti a vállalati kultúra a
dolgok kezelését.
terraHORSCH: Hogyan éli meg a
HORSCH a járványt?
Philipp Horsch: Mikor tavaly márciusban elkezdődött a járvány, nagy volt a
bizonytalanság. Természetesen kíváncsiak voltunk, milyen következményei
lehetnek a telephelyeinkre és a vállalatra. A tavaszi szezon kellős közepén jártunk, nagyon nehéz időszakban, mivel

rengeteg megrendelésünk volt, és nem
volt előre látható, lesznek-e visszamondások. Nem tudtuk, sikerül-e schwandorfi központunkból megfelelően támogatnunk szolgáltató kollégáinkat a
különböző külföldi piacokon. De hamar
kiderült, hogy helyi leányvállalataink jól
felkészültek, és mindent többé-kevésbé
önállóan irányítanak. A Covid-19 vi-

lágjárvány tavalyi kezdetének aggodalmai teret adtak a folyamatos növekvés
trendjének.
Mit gondol, mi vezetett a vállalat
stabil és erős fejlődéséhez az elmúlt
években?
Nehéz megmondani, de azt hiszem,
jelentősen hozzájárultak például a stabil

Philipp Horsch

Philipp Horsch
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gabonaárak, valamint bizonyos piacokon nyilvánvalóan felhalmozott beruházások. Úgy gondolom, hogy nagy
szerepet játszott a járvány bizonytalansága is. Valószínűleg éppen ezért
fektettek be a gazdák egyre nagyobb
mértékben az eszközök védelmébe. Ez
pedig tovább hajtotta fejlődésüket. A
növekedési dinamika idén még nőtt is
tavalyhoz képest. Észrevettük, hogy
termelési kapacitásban a vártnál gyorsabban értük el határainkat, különösen
a beszerzésben és a termelésben, ahol
jelenleg szűk a keresztmetszet. Fontos, hogy e dinamikáknak megfelelően
határozzuk meg a különböző régiók
megfelelő irányát.

hatalmas összegeket a rendszerekbe,
ezeket természetesen el kell költeni.
Különböző hatások érintik nemcsak az
ágazatunkat, hanem az ipari termelést
is. Következményként például tömegesen emelkednek az árak, táplálva az
inflációt. Mai szemmel nézve még nem
tudjuk felmérni, hogyan befolyásolja
termelési költségeinket az áremelkedési
spirál. Igyekszünk ezt a lehető legmegfontoltabban kezelni, és minél inkább
tompítani a helyzetet. Visszatérve az
esetleges túlnövekedés kérdésére: az
említett különböző különleges hatások
ellenére még nem látunk veszélyt. Gondosan tervezünk, az elkövetkező években pedig további növekedést várunk.

Vannak ebből a növekedési dinamikából kiemelkedő régiók?
A jelenlegi növekedési dinamika minden piacunkat érinti, de néhány határozottan kiemelkedik. Például Oroszország erőteljesen növekszik, Ausztrália
fejlődik, Brazília és az USA piaca stabil,
nagyon pozitívan változik. Stagnáló régió nincs. Ez szinte egyedülálló helyzet.

A vállalat történetében már voltak
növekedési ugrások. Hogyan kezelték ezeket annak idején? Vannak ma
nagy különbségek?
Az előző évek azonos százalékos növekedéséhez képest, természetesen,
számszerűleg sokkal nagyobb a jelenlegi felfutás. Különbség például, hogy
egyre nehezebb biztosítani a szükséges
termelési kapacitást, amint elér bizonyos mértéket a nominális növekedés.
Ekkor például a növekedés egyszeri
megugrása, akár elérheti egy gyártóhely éves forgalmát – tehát hirtelen
szükség lesz még egy üzemre, és ez
igazi kihívás! A növekedés lendülete
általában először a termelésire érkezik, de természetesen érezzük a vállalat
minden más ágazatában is. Tehát ehhez tartva magát kell időben reagálnia.
Eddig igazán jól sikerült – valamennyi

Ez túlnövekedéshez vezethet egyes
országokban és régiókban?
Minden eufória ellenére természetesen óvatosak vagyunk, készülünk a
növekedésre, valamint az esetleges
lassulásra, és hogy szükség esetén rövid időn belül reagálnunk kell. Nehéz
megjósolni, mi fog történni. Egyrészt a
gabonafélék ára világszerte nagyon stabil, ami kedvez a gazdáknak. Másrészt
szinte minden kormány fecskendez

alkalmazottunk mindig összefog és
rugalmasan alkalmazkodik az új körülményekhez.
Ami e dinamikákat illeti – jelenleg
milyen korlátokat ér el a vállalat?
Idén különleges kihívásokkal kell szembenéznünk, mivel egyrészt a növekedés
lökése lényegesen kifejezettebb az előző évekhez képest. Másrészt jelentős kínálati problémák vannak az árupiacon.
Szinte minden nap rossz híreket hallunk
hiányzó alkatrészekről, és a beszerzési,
valamint a gyártási részlegnek mindig
rugalmasan kell reagálnia erre. Nem
lennék meglepve, ha idén súlyos ellátási
problémánk lenne, amelyet nem lehet
gyorsan megoldani – eddig szerencsére
nem történt ilyen. De az ellátási helyzet
végül is hatással lesz ránk és ügyfeleinkre: idén mi is küszködtünk a szállítás
esetleges késéseivel. Mindent megteszünk, értékesítési partnereinkkel és
ügyfeleinkkel együtt, és eddig szinte
mindig sikerült megoldani a problémát.
Amit most látunk az egész szállítási
láncon – ez a járvány következménye?
Határozottan igen! A globális ipari
termelés tavaly év közepi kemény leállása után az idei első negyedév óta
szinte minden ipari ágazatban ismét
virágzik az üzlet, a kereslet részben
meghaladja a világjárvány előtti szintet!
Bizonyos kulcságazatokban az újrakezdés lényegesen nehezebb és lassúbb,
mint a befékezni – ezt nagyon sokszor
észrevesszük! Ha ilyen helyzetben az
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anyagok egyre szűkösebben és drágábban állnak rendelkezésre, az halmozódó
hatásokat eredményez, amelyek pedig
még több hiányhoz vezetnek, stb. Még
nem vagyunk túl rajta!
Hogyan dolgozik, van-e hosszú távú
terve?
Ha megnézi családi vállalkozásunk génjeit, látni fogja, hogy mindig fürgén és
rugalmasan dolgoztunk. Elsősorban a
globális agronómiai témák érdekelnek,
ezért rövid időközönként újra és újra
meghatározzuk stratégiai céljainkat.
Cégkultúránk része az ötletek egyszerű kipróbálása és agilis megvalósítása. Ennek megfelelően alakítottuk át
vállalatunk szerkezetét, és most több
emberfejen osztjuk szét a feladatokat,
mint a korábbi egységes struktúrában.
A szervezeti változás és elosztás több
embernek segít agilisabbá válni, jobban
kezelni a jövő kihívásait. Visszatérve
a tervezés módjával kapcsolatos kérdéshez: magunkat szemléletként, és
nem pontos, hosszú távú tervet követő
szervezetként fogjuk fel.
Mit jelent a szemléleten alapuló vezetés?
Nem hagyományos ötéves terv szerint
dolgozunk, hanem előre tekintünk a
különböző kérdésekre, mindig arra, ami
értelmes. Ezt értjük szemléleten alapuló
vezetésen. Például nem azért építünk
új gyártóhelyet, mert azt valamilyen
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hosszú távú terv írja elő, hanem mert
észrevesszük, hogy kapacitási okok miatt szükségünk lesz rá, a következő néhány évben. Csak addig tekintünk előre,
amíg meg kell terveznünk az építést.
Ebben biztosan másképp járunk el, mint
más cégek. De soha nem tervek szerint
cselekedtünk. Szemléletből határozzuk
meg a célokat és hozzunk döntéseket
különböző időhorizontokra. Így mindig
nagyon rugalmasan tudunk alkalmazkodni a változó körülményekhez. Hagyományos termékekkel és marketing
témákban is rövid távú, agilis alapon
dolgozunk. Vannak azonban egyedi
elemek, ahol tovább kell nézni. Egyes
termékek alapvető fejlesztése többéves
átfutási időt vesz igénybe. Másokat nagyon rövid időn belül el lehet juttatni a
sorozatgyártásig. Például 2020 őszén,
gyakorlatilag néhány percen belül döntöttünk, hogy bővítjük a Ronneburg/
Türingia telephelyet, mivel a megelőző hetekben nyilvánvalóvá vált, hogy
a német üzemeink kapacitási korlátaiba gyorsabban ütközünk bele, mint
eredetileg gondoltuk. Megfigyeltem,
hogy hosszú távú tervekkel aránytalan mértékben dolgozó szervezetek
el vannak foglalva terveik folyamatos
felülvizsgálatával, ezért támogatjuk a
lehető legkevesebb hosszú távú tervezési rutint. Egyszerűen túl sok időt
vesz igénybe, amit jobban szeretnénk
használni. Ugyanakkor évtizedek óta
mindig a gyors döntések készségét szor-

galmazzuk. Az út a mi célunk, nem a
terv maga. Gyakran jobb nem gondolni
végig a dolgokat, hanem egyszerűen
elkezdeni. Itt veszi át a családi kultúránk
az irányítást, és ez késztet minket.
Tehát mi a „meglátásod” világszerte
a telephelyfejlesztésekről és a beruházásokról?
Évek óta decentralizáltan dolgozunk,
vagyis nem csak egy üzemre támaszkodunk. Világszerte hat helyen termelünk, fontos kontinenseken elosztva.
Továbbra is szeretnénk termelni ezeken
a kontinenseken – lehető legközelebb a
piachoz és minél rugalmasabban. 2022
közepéig bővítjük a ronneburgi telephelyet, ahogy már említettem. Ezzel
megduplázzuk a kapacitást. Ugyanakkor, szintén 2022 végéig, új festőüzemet szeretnénk építeni Schwandorfban.
Össze kell kapcsolnia az összeszerelési
kapacitást a festésivel. Landauban a
következőket szeretnénk a növénytermesztési ágazatban: rövid határidővel
bővíteni az összeszerelési kapacitást,
valamint hosszú távon a termelési kapacitásokat és a festőüzemet is. Így mindhárom németországi üzem növekedni
fog. Brazíliában van egy zöldmezős projekt: új településen tervezünk telephelyet Curitibában. Brazília egyre növekvő
piacunk. Jó pozíciónk az elkötelezett,
fiatal, helyi csapatnak is köszönhető,
amely tökéletesen alkalmazza cégünk
génjeit a gyakorlatban. Oroszországban
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is bővíteni fogjuk termelési kapacitásunkat. Az intézkedések már javában
folynak. Összességében majdnem megkétszerezzük termelési kapacitásunkat
ezekkel a világméretű beruházásokkal
a következő két-három évben.
Milyen tényezők alapján dönti el,
hogy hol épít üzemet?
Elég sok fontos tényező befolyásolja.
Többek között a helyek elérhetősége,
van-e ellátóipar, milyen üzemek vannak
a régióban, például gépgyárak, vagy
csak eltérők, mint ruhaipar, stb. Ami
egyáltalán nem vonz minket, az a támogatások, ösztönzők vagy adókulcsok.
Elsősorban a hosszú távú kérdések felé
orientálódunk, különösen az emberek
és az ügyfelek felé. Ezenkívül ellenőrizzük, mely régióba szeretnénk szállítani a
telephelyről, hogy a lehető legrövidebb
legyen az út ügyfeleinkhez.
Hogyan közvetíti a termelési tudást
és a vállalati kultúrát az új telephelyekre?
Igyekszünk korai szakaszban toborozni, különösen egy telephely vezetőjét,
és a lehető leghosszabb ideig képezni
őket Schwandorfban – fél vagy akár
egy egész évig. Így az ügyvezető kezdettől megismeri vállalati kultúránkat
és munkamódszereinket. További előny,
hogy már létezik hálózat az anya- és
a leányvállalat között, nagyban megkönnyítve a kommunikációt. Azokon

a helyeken, ahol ezt sikerült elérnünk,
kiválóak voltak tapasztalataink és a következmények.
Mi a helyzet a termékfejlesztésekkel?
Célunk a termékfejlesztés és a termékstratégia globális összekapcsolása.
Jelenleg négy K+F helyünk van: kettő
Németországban, egy-egy Brazíliában
és az Egyesült Államokban. Összekapcsolásuk nagy kihívás. Egyrészt mindegyik független akar lenni, másrészt
szeretnénk összekötni őket egymással
és az anyavállalattal. Ez olyan informatikai infrastruktúrával kezdődik, mint
a CAD, ERP és PLM rendszerek. És természetesen minden más szektornak,
például a szolgáltatásnak, a marketingnek vagy az értékesítésnek is össze kell
fognia. Szerkezetváltásunk, az agilisabb
ProductUnit struktúra irányában, segít ebben. Mint mindannyian tudjuk,
a termékfejlesztés sok mindent előre
definiál, ezért célunk, hogy világszerte
azonos szabványok szerint fejlődjünk.
Nem kényszeresen, de ésszerűen, azzal
a céllal, hogy a gépeket rugalmasan
össze lehessen szerelni a világ minden
tájáról, és gyorsan – szükség szerint
– át lehessen állítani a termelést. Így
szeretnénk megfelelni az árfolyam-ingadozás növekvő kockázatának. Ez utóbbi
folyamatosan növekvő kereskedelmi
kockázat. Különösen tavaly voltak jelentős negatív hatással működési eredményeinkre.

Ön szerint mi áll a cég pozitív fejlődése mögött?
A HORSCH stílus, a vállalatunk génjei,
röviden: a munkamódszer. Évtizedek
óta stratégiailag tájékozódunk, társaságunk szenvedélye szerint. Intenzív
cserét akarunk a szántóföldi gazdákkal
a világ minden tájáról, és együtt szeretnénk haladni. Örömmel veszünk részt
a mezőgazdaság minden témájában,
változásában és az ezzel kapcsolatos
kihívásokban. Azok a témák, amelyeket mások fenyegetésnek tekinthetnek, minket motiválnak. Green Deal,
olyan témák, mint az éghajlatvédelem,
a természetvédelem vagy a növényvédelem, bármilyen élelmiszerekhez és az
egészséghez fűződő korlátozás vagy
megbeszélés – ezeket esélynek tekintjük, előrelátóak kezeljük, ügyfeleinkkel
együtt. Szeretjük ezt a munkamódszert,
rendkívül jól működik cégünknél. Bár
nem mindig minden tökéletes, szenvedéllyel dolgozunk, és jó eredményeket
érünk el.
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Rendszerek különböző
aspektusait feszegeti
a HORSCH
Michael és Philipp Horsch öt rövid nyilatkozatban leírja, hogy mit értenek az
autonóm vezetési rendszereken, milyenek a műszaki követelmények, hogyan
alakult ki a téma a HORSCH vállalatnál, és mire lesz szükség a jövőben.

1 3
Michael Horsch: Első lépéseinket az önvezetés felé a 2000-es évek elején tettük,
mikor megvásároltuk az első AutoFarm
GPS kormányt a HNG-hez. Akkor ez volt
az első RTK rendszer az USA-ból, amely
centiméteres tartományon belül tette
lehetővé a vezetést. Amikor működött,
azt gondoltuk: ha lehetséges ilyesmi,
képesnek kell lennünk önvezetésre. De
ekkor a projekt semmivé vált. Mikor
megvásároltuk AgroVation tesztüzemünket Csehországban, lehetőségünk
nyílt a CTF-re és az útvonaltervezésre
összpontosítani. Eredetileg agronómiai
szempontból kezdtük, de hamar rájöttünk, hogy a CTF elsősorban a tervezésről szól. Ez újabb lépés volt az autonóm
vezetési rendszerek felé.

2

Philipp Horsch: Inkább több dolgot
említenék, amelyek ma az autonóm automatizálás kifejezéshez kapcsolódnak.
Vegyünk példának egy traktort, amely
GPS-szel közlekedik, és képes önállóan
tolatni – kezdetnek ez csak egy automatizálási lépés, még mindig ül valaki a gépen, aki irányítja. Az autonóm
azt jelenti, hogy valóban nincs sofőr.
Különböző, kabin nélküli járművekről
beszélünk. Ami rendkívül fontos: az automatizálás az autonóm vezetés előtt áll.
Ez mindenképpen az első lépés. Mivel
az automatizálás évek óta fontos téma,
jól előre haladtunk. A teljes autonómia
eléréséig azonban még számos akadályt
kell elhárítani.

Philipp Horsch: Ahhoz, hogy ma részben önvezetően dolgozhassunk, három
dolog kell: először útvonaltervezés,
geofencinggel, azaz digitális kerítéssel.
A harmadik pont a biztonság. Ma úgy
oldjuk meg, hogy „sofőrt” helyezünk,
távirányítóval, a mezőre, akinek feladata
mindent figyelemmel kísérni, és szükség
esetén beavatkozni. A távirányító 500
méter hatótávolságra engedélyezett.
E három szempont fontos annak biztosításához, hogy hamarosan részben
autonóm módon tudjunk dolgozni a
területen, és biztonságban legyünk. A
következő lépés logikailag az érzékelőrendszer, hogy a gép felügyelhető legyen,
például dugulás észlelése stb. Technikai
szempontból különböző koncepciókon
dolgozunk, mivel jelenleg még nem
tudjuk, hogy mi és milyen körülmények
között állja ki a próbát. Annyit tudunk,
hogy a különböző fogalmakat ki kell vinnünk a területre, gyakorolni, tanulni és
tovább fejlődni. Megközelítésünk mindenesetre mentes minden elfogultságtól.

Michael és Philipp
Horsch beszélgetnek az
önvezető rendszerekről
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Tapasztalatszerzés terepen a robot
Maestro 24 SV-vel.
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Michael Horsch: A jelenlegi jogi helyzet
másik fontos kérdés. Most a jogalkotó
nem választja el, hanem egyenrangúként
kezeli az utat és a mezőt. De az úton
lényegesen gyorsabban halad a gép, és
van ellentétes forgalom. Óriási szükség
van újradefiniálásra és nyilvános nyomásra, hogy végre megfelelő keretfeltételeket hozzanak létre. Ha szétválasztanák
az utat és a mezőt, sokkal gyorsabban
kezdhetnénk a terepen. Másik pont a
biztonsági koncepció, azaz a kamerarendszerek, a radar- és a lidar-rendszerek homologizálása. Reméljük, hogy az
elkövetkező néhány évben a biztonsági-rendszerek úgy alakulnak, hogy homologizálhatók lesznek, mert technikai
szempontból készen állunk. Mindez tökéletesen elegendő egy tesztgazdasághoz, hiszen itt szeretnénk tapasztalatokat
gyűjteni, gépeket próbálni és beépíteni a
gazdaság folyamataiba.

A HORSCH robot

5

Michael Horsch: Az én légkondicionált kabinokhoz és mutatós motorháztetőkhöz szokott generációm korszaka
véget ér. A következő nemzedék már a
rajtnál áll, 14-18 évesen digitálisan nőtt
fel. Az érintőképernyők, okostelefonok
és táblagépek kezelési képessége szinte
velük született. Ezek a fiatalok mindent
intuitív módon irányítanak, ami mozog,
anélkül, hogy valaha elolvasták volna a
felhasználói kézikönyvet. A felhasználók
már ott vannak. Meg kell felelnünk a
követelményeknek.

Nézze meg a HORSCH robotot
terepi teszten.
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Növényvédelem
minden kontinensen
Theo Leeb, a HORSCH LEEB Application Systems GmbH ügyvezető-igazgatója
arról beszél, hogy a vállalat milyen célokra törekszik növényvédelmi technológiájával, hogyan fognak fejlődni a piacok, és mi áll az önjáró permetezőgépek piacának fókuszában.

Theodor Leeb
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terraHORSCH: Milyen növényvédelmi technológiai fejleményeket figyel meg a nemzetközi piacon?
Theodor Leeb: Az elmúlt két évben a tartálykapacitás témája egyre inkább terítékre került az exportpiacokon. Eddig
általában maximum 5000 liter volt, de időközben megnőtt
a nagyobbak iránti igény. Már 6000-8000 literes tartályokat
kínálunk exportra. Ez a kereslet, többek között, a hatékonyság
gondolatából ered. A víz logisztikájának megkönnyítésére
ésszerű több vizet, illetve folyadékot vinni a terepre. A növekvő
kapacitás mellett azonban figyelembe kellett vennünk a gép
teljes súlyát is. Az új koncepciónak köszönhetően, elülső
fülkével és 50:50 súlyelosztással most 6000 vagy 8000 liter
űrtartalmú gépet tudunk építeni, amely nem nagyobb, mint
egy versenytárs 4000 literes tartályú gépe. A középső fülkéjű
gépek súlyeloszlása azonban 70:30, hátul nagyon nagy a
tengelyterhelés, ez korlátozza a tartály űrtartalmát. Másik
fejlemény a növekvő igény nagyobb, a szokásos 30-36 métert
meghaladó szórókeret-szélességre, például Hollandiában. Az
okok topológiai jellegűek. Sok az öntözőcsatorna, egymástól
50 méterre. Franciaországban hasonló a helyzet. Összességében az exportpiacokon nő a nagyobb munkaszélesség iránti
igény. Részben akár 50 méteres
szélességről beszélünk.

el. Más szántóföldi régiókban azonban az egyszerű, stabil
kezelésen van a hangsúly, mivel a gazdaságok mérete miatt
személyzet hajtja a gépeket. Kihívás, hogy kevésbé képzett
emberek is vezetnek. Jó módszereket kínálhatunk a probléma
megoldására. Ami az alapokat illeti, mint a munka minősége,
a teljesítmény és a megbízhatóság, a követelmények azonosak
– akár Észak-Amerikában, Brazíliában, Oroszországban stb.
Az alapelemeknek meg kell felelniük. Mint már mondtam:
kényelemben és kezelési funkciókban vannak különbségek. E
tekintetben jelentősen magasabbak a nyugati piacok, például
az USA és Kanada igényei. Előfordulhat, hogy különleges
kívánságokat fejeznek ki, amelyeknek más gazdaságok nem
tulajdonítanak nagy jelentőséget – például pohártartó vagy a
bőrülés kell. Az egyik kész több pénzt költeni ilyenekre, a másik nem túlságosan törődik vele. Hasonló az autóvásárláshoz.

Mennyire fontos a gép fejlesztésekor a kezelőre összpontosítani?
Különböző felszerelési, gépkezelési lehetőségeink vannak. Itt
is globális különbségeket észlelünk. Míg egyes piacok nagy
jelentőséget tulajdonítanak a teljesítménynek, a megbízhatóságnak és a jó minőségnek, mások
ezek mellett magasabb fokú automatizálást, kényelmi funkciókat
Miért nő a vízfelhasználás arákövetelnek, és optimális permenya a piacokon?
tezési minőséget akarnak. Ezért
Az Egyesült Államokban a gazdákkínáljuk permetezőgépek széles
„Végső soron a gép teljenak részben adszorpciós problémáik
választékát. Rugalmasak akarunk
vannak, a kevés víz, a nagy sebesség
lenni, hogy megfeleljünk az ügysítménye kevésbé függ a
és a szél miatt. Az optimális alatti
felek igényeinek. Azt is észrevefelhasználótól, és azonosínedvesítés csökkenti a hatékonyszem, hogy egyre inkább igényságot. A probléma exponenciálitani kell a teljesítménytarta- lik a magas fokon automatizált
san növekszik. Több víz általában
munkafolyamatokat, sőt a teljes
lékokat. Ezt a célt követjük
javítja a nedvesítési teljesítményt.
önvezetést. Nagyfokú automatiaz automatizálással.“
A vízfelviteli sebesség témakörét
zálással előre eldönthető, hogy mit
egy elképzelés vezérelte: kis telés mikor tegyünk. Célunk, hogy a
THEODOR LEEB
jesítményű permetezőgépekkel
kezelő csak felügyeleti feladatokat
nagy teljesítményt érni el, növelt
végezzen. A döntési folyamatokat
hatékonysággal. E szempontból az
ezt követően kell dokumentálni és
inga túllendült az egyik irányban,
nyomonkövetni. E követelmények
de időközben ezt kijavították. Ha
főként nagy létszámú, gyakran
figyelembe vesszük az alacsony
orosz, brazíl vagy ukrán gazdasávízfelviteli arányok történetét, észgoktól erednek, amelyeknek meg
revesszük, hogy az egész mögött a hagyományos, 2000kell felelniük a járműparkra és a személyzetre vonatkozó
4000 literes tartálytérfogatú önjáró permetezőgépek álltak,
igazgatási kihívásoknak. Végső soron a gép teljesítménye
amelyeket sok hektáron a lehető leghatékonyabban kellett
kevésbé függ a felhasználótól, és azonosítani kell a teljesíthasználni. Ez esetben a területteljesítmény legfontosabb
ménytartalékokat. Ezt a célt követjük az automatizálással.
kritériuma volt és továbbra az is marad a hektáronként alkalVéleményem szerint ez végre az előkészítő szakasz, illetve az
mazott vízmennyiség.
autonómia előfeltétele. Ebben az összefüggésben figyelembe
vesszük a teljes munkafolyamatot – azaz a pályatervezéstől a
Melyek a fő különbségek az egyes piacokon?
logisztikai témákig. A gépek természetesen a HorschConnecAz exportpiacokon sok önjáró permetezőgépet értékesítünk.
ten keresztül csatlakoznak az internethez. Így pontosan látKülönösen Ukrajnában, Oroszországban, Kazahsztánban vagy
hatjuk, hogy mikor és miért kell a vezetőnek beavatkoznia a
Észak-Amerikában, illetve Kanadában. Brazília éppen felkerült
munkafolyamatba, mert például el kell kerülnie egy akadályt
a listára, Ausztráliában pedig idén nyáron tervezzük piacra
a szántóföldön, vagy bedugult egy fúvóka. Ilyen információk
dobni a permetezőgépeket. Észak-Amerikában sok tulajdonos
alapján folyamatosan optimalizálhatjuk és tovább fejleszthetmaga vezeti gépét, különösen családi gazdaságokban. Nagyon
jük rendszerünket. Az is megmutatkozik, hogy milyen messze
könnyű használatot és magas szintű vezetési kényelmet várnak
vagyunk még a teljesen autonóm megoldástól.
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Vállalati hírek
Lépcsők Brazíliában - kihívás minden gépnek, a képen egy Maestro
36,50 SW. Ősztől a BoomControl szórókeret-vezérlőrendszer megmutatja erejét.

Miért van szükség az önjáró permetezők ilyen széles
választékára?
Két mozgató tényezőt látok. Egyrészt különböző nyomtávolsági és hasmagassági követelményeket támasztanak a
szántóföldi növénykultúrák. Másrészt eltérők a közúti vonulás
korlátozásai, Európában sem egységesek, még kevésbé globálisan. Például Franciaországban a gép külső szélessége nem haladhatja meg a 2,55 métert, hogy 40 km/órával haladhasson.
Az USA, Oroszország és Brazília messze kevésbé korlátozó.
A megengedett külső szélesség természetesen alapvetően
befolyásolja a gép kialakítását. Ezt láthatja a különböző keretkoncepciókban, de vázszerkezetekben is. Európában például
eléggé sok technikai erőfeszítés kell, hogy a széles kereteket
2,55 méter alatti szélességre hajtsuk össze. Exportpiacokon
teljes mértékben kihasználjuk a rendelkezésre álló teret, 3,2
méter külső szélességig hajtogatunk. Így nagyobb az egyes
keretszegmensek keresztmetszete, ami jobb stabilitást jelent.
Ez logikus az exportpiacokon, mivel a működési sebesség
részben meghaladja a 30 km/órát, és például Brazíliában a
két betakarítás miatt szinte egész évben használják a permetezőgépet. A hektáronkénti termelést tehát nem lehet
összehasonlítani az európaival. A különböző agronómiai és
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szabályozási követelmények miatt célszerű többféle permetezőgéppel lefedni az ágazatot.
Brazília egyes régióiban intenzíven teraszosítanak. Nagy
munkaszélességgel nehéz így a keretvezérlés?
Brazíliában a talaj nagyon hepehupás és gyakran egyenetlen.
Többek között önkényes teraszosítás és sok éves direktvetés következménye. Természetesen probléma az alváznak
és a felfüggesztésnek. Ám, újonnan kifejlesztett kerékfelfüggesztésünkkel, optimálisan felkészültünk. Brazíliában a
talajlépcsők inkább vízelvezető gerincek. Észak-Amerikában
mesterséges öntözőárkokat vágtak a táblákba. BoomControl
szórókeret-vezérlőnk elvileg extrém körülmények között is
tökéletesen vezeti a keretet a populáció fölött. De van egy
pont, ahol szeretnék javítani: az áthajtáson, talajlépcsőkön
és öntözőárkokon. Képzeld el, hogy árokba hajt a jármű: előrebillen, hátul felemelkedik a keret. A BoomControl felismeri
ezt, és lefelé szabályozza a keretet. A következő pillanatban
árokba zökken a hátsó tengely. A keret és a gép egyszerre
süllyed, a keret nagyon közel kerülhet az állományhoz. Elkerülésére elképzelésünk a következő: ha lépcsőről lefelé hajt
az önjáró permetezőgép, az alváz előre vagy hátrabillenését

A PT 350-nel tapasztaltuk, hogy különösen napraforgóban
kompromisszum az 1,6 méter. Valamikor elég lehet, de vannak
évek, mikor több, mint 1,8 méter magasra nő a napraforgó.
Mivel a fej az érzékeny része, sérülhet. Ezért kínálunk új VL
és VN modelljeinkhez opcióként két méterre állítható magasságot. De a PT 350 azt is megmutatta, hogy a kukoricában
többnyire elegendő 1,6 méter. Ezért a VL és VN standard
verziójának hasmagassága 1,6 méter.
Mi a helyzet a fúvókákkal és a fúvókavezérléssel? Európában nagyon fontos a pulzálás – milyen a helyzet
más kontinenseken?
Vásárlóink tudatossága és érdeklődése jelentősen nő.
Észak-Amerikában, ahol az első PWM rendszereket 25 évvel
ezelőtt dobtuk piacra, szinte mindenhol általánossá vált.
Brazília, Oroszország, Ukrajna stb. nagy területein nem látok
olyan nagy keresletet, mivel a táblastruktúrák miatt általában
nincs olyan mértékben kihasználva a pulzálás, a kanyarkompenzáció fő előnye, mert a hosszúak az egyenesek, és szinte
nem kell akadályokat kerülgetni. Ilyenkor teljesen elegendő
a jól bevált AutoSelect. Különféle felhasználási arányokkal és
munkasebességekkel is használható.
Hogyan változnak az önjáró permetezőgépek kipufogógáz normái? Van szó globális harmonizálásról?
Ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk a különböző piacokon, persze rendben kell lennie az emissziónak. Európában
jelenleg az 5. kibocsátási szint érvényes, Dél-Amerikában,
Oroszországban és Ukrajnában elegendő a 3-as. Miközben
a kipufogógáz-utókezelő rendszer lényeges részét teszi ki
a motor költségeinek, mindkét kibocsátási szintet kínáljuk.
Középtávon nem látok egységesítést. Az exportpiacok talán
felzárkóznak lassan, csökkenthetik távolságukat Európától. A
jelenlegi dízelmotor-vita miatt a jövőben szigorúbb határértékek jöhetnek be Európában. De reméljük, hogy nem így lesz.
érzékeli a giroszkóp, és azonnal aktívan irányítja a keretet, elkerülve a
kettős lefelé irányuló mozgást. Ez
garantálja a biztonságot a vezető
beavatkozása nélkül. De még nagyon korai fejlesztési szakaszban
vagyunk, így nem tudok nyilatkozni
a rendelkezésre állásról.

Globálisan nézve az önjáró
permetező nagyon érdekes növényvédelmi eszköz. Mi a piac
elvárása?
„A jelenlegi dízelmotorvita
Évente körülbelül kilencezer önmiatt a jövőben szigorúbb
járó permetezőgépet gyártanak
határértékek jöhetnek be
világszerte. Az eloszlás azonban
meglehetősen egyenlőtlen. A fő
Európában. De reméljük,
piacok egyértelműen Észak- és
hogy nem így lesz.”
Tervezi önjáró permetezőgépek
Dél-Amerika. Európa viszonylag
építését Brazíliában? És ha igen
állandó. Véleményem szerint az
THEODOR LEEB
mikor?
önjáró permetezők legnagyobb
Brazília fontos piacunk, folyamanövekedési potenciálja Kelet-Eurótosan növekszik, és szeretnénk bepában van. Célunk világos: jelentős
törni. Ottani üzemünk bővítésével
piaci részesedést szeretnénk elérni
helyben tudjuk gyártani gépeinket.
minden piacon. De realista vagyok,
Ennek másik előnye a helyi tartalom és a szokások figyelembeés tudom, hogy ez országtól függően más sebességgel fog
vétele. Az első prototípus még idén elkészül. A sorozatgyártás
történni. Már számos európai országban megszereztük a
reális dátuma 2023.
vezető pozíciót. Azt veszem észre, hogy Kelet-Európában,
ahol erős a permetezőimport, nagyon nagy a kereslet gépeink
Az első „gólyalábú” önjáró HORSCH permetezőgép hasiránt. Ez egyrészt a kiváló értékesítési- és szervizcsapatunknak
magassága 1,6 méter volt – ennyi nem elég?
köszönhető, másrészt a vásárlók nyitottságának az európai
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Erőteljes csapat – három önjáró permetező bármilyen igény esetén.

technológia iránt. Az önjáró permetezők hagyományos piacain, Észak- és Dél-Amerikában ez egy kicsit más. Ezekben az
országokban műszakilag meg kell különböztetnünk magunkat a legerősebbektől. Az első visszajelzések és értékesítések
azonban azt mutatják, hogy pontosan azokat a technikai fejlesztéseket kínáljuk, amelyeket a gazdák várnak. Ezért vagyok
nagyon magabiztos. Ausztráliában, ahol nyáron dobjuk piacra
permetezőinket, a kezdést a Covid-19 miatt elhalasztották,
mivel nem lehetett utazni. Ezen a piacon is meglehetősen sok
lehetőséget látunk.
Másik fontos pont az ISOBUS és a GPS kormányrendszerek
komplexuma. Különösen globális orientációnk miatt rendkívül
fontos, hogy nyitottak legyünk számos különböző rendszer és
szolgáltató felé. Észrevettem, hogy régiótól függően előnyben
részesítik a terminálok és a kormányrendszerek különböző
gyártóit. Ezért természetesen kínálunk szabványos ISOBUS interfészt az alkalmazásterminálokhoz, és intelligens univerzális
interfészt a kormányrendszerekhez. Ezenkívül van egy kamerarendszerünk, amellyel automatikusan lehet kormányozni a
soroskultúrás növényekben.
Melyik piacok összpontosítanak vontatott gépekre?
A gazdák nyíltan megbeszélik, hogy megéri-e egy drága önjáró
permetező, vagy elég egy olcsóbb vontatott gép kényelmes
traktorral kombinálva, amelyet például kukoricavetésre használnak. Kényelemben vagy alkalmazási lehetőségben, nincs
nagy különbség. Mindkettőben ugyanazokat a technológiákat
használják. Például Észak-Kanadában kevesebb kukoricát
termesztenek, tehát nincs szüksége nagy magasságra, tökéletesek a vontatott gépek. Nagy gazdaságokban, gazdasági
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szempontból, véleményem szerint, az önjáró és a vontatott
kombinációja a legésszerűbb megoldás. A gazdák már várják,
de a megfelelő technológia még mindig nem áll rendelkezésre
ezekben az országokban. Ezért fogjuk kiterjeszteni a Leeb AX
vonalat egy exportváltozattal, a körülményekhez igazított
nagyobb tartállyal és permetező kerettel.
Hogyan illeszkednek a függesztett permetezők a globális stratégiájába?
Stabil a függesztett gépek piaca – főleg Németországban
és Franciaországban. Az utóbbi nagyon dombos, különösen
délen. Ilyen körülmények között nehéz vontatott géppel
dolgozni. Az önjáró permetezők nincsenek összhangban a
gazdaságok méretével. Itt ideális a hárompontos gép, elülső
tartállyal. Egy kis önjárónak, jó tapadással és súlyelosztással,
van értelme, és ez az elkövetkező években sem fog jelentősen
megváltozni. Véleményünk szerint ugyanez igaz Nagy-Britanniára is. A nagyon kis gazdaságokhoz, Lengyelországban vagy
Csehországban még nincs tökéletes technikánk. A függesztett
gépek technológiája, a szórókeret-vezérlés, a fúvókaszabályozás és a tisztítás részben ugyanaz, mint az önjáróké. A Leeb
CS, az új permetezőcsalád, a jól ismert BoomControl, CCS Pro
és AutoSelect rendszerekkel lesz felszerelve. Ha egy pillantást
vetünk a növénytermesztésre, számos innovatív megoldásunk
új mércét állít fel Európában. A következő lépés most az, hogy
alkalmazástechnológiánk előnyeit teljes mértékben hozzáférhetővé tegyük a gazdáknak. Ez egy csodálatos kihívás, amit
nagyon várok. Folyamatosan dolgozunk, a lehető legjobb
megoldásokat szeretnénk kínálni – akkor jó az esélyünk, hogy
világszerte piacvezető céggé váljunk ágazatunkban.

Partnerriportok

Legjobbak között
írta Štefan Ščecina, AGROMAGAZÍN

Szlovákia délkeleti része valaha az ország egyik mezőgazdasági erőssége volt. Az
1989-es társadalmi felfordulás azonban számos gazdaság és vállalat összeomlását eredményezte az ágazatban. A kiegyensúlyozatlan játéktér ellenére néhány
gazda sikeres lett a piacon, sőt országos összehasonlításban is.
RENDSZERES DÍJAK
Akkoriban a helyi gazdák voltak kénytelenek több száz kilométerre elszállítani termékeiket a feldolgozóknak. Az eredmény
tükröződött a felvásárlási árakban, amelyek tonnánként akár
20 euróval is alacsonyabbak voltak, mint például Nyugat-Szlovákiában. Természetesen, ha a termelési költségeket, a mű
trágyaárakat, a vegyi anyagokat, a gázolajat és a hasonlókat
nézzük, ez most „meglehetősen” kiegyensúlyozott.
A Szaxon család munkájának eredményeit rendszeresen
elismerik országos versenyeken. Például 2019-ben először
nyerték meg egyértelmű előnnyel a Top Agro versenyt, amely
gazdasági mutatóik alapján évente értékeli a mezőgazdasági
vállalatokat. A korábbi években a Szaxon család már a leg-

magasabb pozíciókat foglalta el. František Szaxont, a család
pátriárkáját nemrég jelölték az év legjobb mezőgazdasági
vezetőjévé Szlovákiában. A verseny díjátadóját elhalasztotta
a koronavírus-járvány, így valószínűleg szeptemberben teszik
közzé az eredményeket.
A család sokat jelent Szaxonéknál. František Szaxon mindig
rámutat, hogy minden sikerük a közös munka eredménye,
feleségével, Teréziával, František, Peter, Tomáš fiaikkal, és
Annabella lányukkal, valamint az egész családdal.
František Szaxon egész életében a mezőgazdaságban
dolgozott. A zatíni helyi szövetkezeti gazdaságban kezdte,
ahol annak csődjéig dolgozott. Napjait ott töltötte, de délután és szabadidejében 42 hektárnyi területen nevelt gyorsan

František Szaxon (középen)
és fiai, František, Tomáš
és Peter (balról jobbra),
Oto Bize (jobbra),
a HORSCH szlovákiai
értékesítési vezetője.
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növő zöldségeket. Termékeit Szlovákia északi régióinak piacain értékesítette. Már akkoriban óriási segítséget jelentettek
gyermekei, akik üvegházakban dolgoztak a ház mögött,
amikor társaik valahol víz mellett vagy sportpályán
szórakoztak.

Slovakia
Latorica

SAXAGRO s.r.o.

SAJÁT GAZDASÁG
Szaxonék 2002-ben kezdték létrehozni családi
Bratislava
gazdaságukat, nem sokkal a helyi szövetkezet ös�szeomlása után. A gazdaság fokozatosan bővült a
jelenlegi 2300 hektár mezőgazdasági területre, ebből
480 hektár állandó gyepterületnek minősül, benne 300
hektáros természetes élőhellyel a Latorca Védett Tájterületen.
Ezek a hivatalosan ökológiai területnek minősített rétek
220 limousin takarmányát biztosítják. Tavaly egyáltalán nem
volt egyszerű takarmányozni. Májusban sikerült 120 hektár
szénát kaszálni és bálázni a Latorca mellett, de a folyó egyik
napról a másikra kiáradt, és az összes lekaszált széna csaknem
egy hónapig vízben maradt. Ha a Latorca eléri az árvízszintet,
nagyon lassan apad le.
Mély talajlazítást jellemzően a szántóföldeken használnak
a vízgazdálkodás javítására. Sajnos tavaly ősszel nem sokat
segített, amikor a nehéz talajok nem tudták felvenni a szélsőséges mennyiségű csapadékot, és több terület vizenyős lett.
Legalább a helyi gyerekek jól érezték magukat, mivel télen
korcsolyázhattak rajtuk. Alapesetben ezen a területen kön�nyebb gazdálkodni a szárazabb években, mivel a nehéz talajok
jobban képesek megtartani a talaj nedvességét. Természetesen
ez nem vonatkozik a nagyon száraz évekre.

VETÉSFORGÓ HAT NÖVÉNYKULTÚRÁVAL
Tavaly a zatíni aratás az elmúlt évek egyik legnehezebbje volt, a
gyakori csapadék és az instabil időjárás miatt, amely július 8-tól
augusztus 3-ig tartott, közel egy hónapig. Szaxonék általában
két héten belül tudják betakarítani terményeiket, két saját
Claas Lexion kombájnnal, és alvállalkozójuk további három
gépével. A hozamok jók voltak, különösen a fő növényé, az
őszi búzáé, 6,15 t/ha termésátlaggal 682 hektárról, míg a jobb
földeken 8-at értek el. Sok gazdának voltak minőségi problémái tavaly, de ez nem vonatkozott a helyi búzatermesztésre.
Összességében a termés élvonalbeli mezőgazdasági paramétereknek felelt meg, 14-15 százalék közötti fehérjeértékekkel,
és átlagosan 33 százalékos sikérttartalommal.
A tavaszi árpa, amelyet heves esőzések és szélvihar károsítottak, kevésbé volt sikeres. A termény nem felelt meg az előírt
malátázási paramétereknek, és takarmányárpának használták
fel, összesen 650 tonnát. A gazdaság akár ötezer tonna árut
képes tárolni három hangár típusú tárolóépületben.
Repcével sokkal jobb eredményt értek el, 206 hektáron
4,17 t/ha termésátlagot. Ha nem vesszük bele azt a két kevésbé termékeny mezőt, ahol kezdettől fogva probléma volt
a növény fejlődésével, 4,5 t/ha lett volna az átlaghozam. És
a legjobb 50 hektáron? Több, mint tekintélyes 4,8 t/ha. Szaxonék tudják, hogy fontos bevenni a repcét a vetésforgóba.
Bizonyosan nem tervezik csökkenteni, sőt meg akarják növelni
jelenlegi területét több, mint háromszáz hektárra.
Szaxon úr egy másik fontos előnyt említ: „650 tonnára
szerződtünk egy céggel, amely nagyon megbízható a vá-
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Zatín

sárlások finanszírozásában. A repce leszállítása és
kiszámlázása után, 14 napon belül
számlánkon volt a pénz. Természetesen vannak példák, amikor sokkal tovább kell várni. ”

IDŐJÁRÁSI INGADOZÁSOK
2019 júniusában erős jégeső söpört végig Zatín környékén,
amely jelentősen károsította a kukoricát, a búzát, az árpát, a
napraforgót és a szójababot. A kukorica volt leginkább érintett, a legnagyobb hozamcsökkenést szenvedte el. A sértetlen
és legjobb parcellákon azonban 14,5 t/ha volt a termés, és a
tavalyi is tisztességes. Éppen ezért idén 280 hektárról négyszázra növelték termesztési területét.
A szójabab is virul Zatín környékén, több, mint 150 hektáron termesztik. A napraforgó az utóbbi időben csökken.
Egyik fő oka a szójabab termesztése, ahol a napraforgó évekig
gyomként maradhat, míg a vegyi anyagok egyszerűen nem
képesek megbirkózni ezzel a problémával. Jelentős probléma a parlagfű is, amelyet rendkívül nehéz kiirtani. És nem
úgy tűnik, hogy könnyebbé válik a vegyi növényvédelem a
közeljövőben. A bonyodalmakat a hatóanyagok korlátozása
okozza, különösen a szisztematikus peszticidek szektorában.
A kedvezőtlen őszi időjárás miatt kevesebb búzát vetettek. Hétszáz hektár körül terveztek, de a Szaxon család végül
kétszázzal kevesebbet vetett. Az utóbbi években sikeresnek
bizonyult a gabonafélék őszi gyomirtós kezelése, és tavasszal
jobban indultak a növények – a gyomok versenye nélkül. Tavaly ezt egyszerűen lehetetlenné tette a kedvezőtlen időjárás.

SIKERTÉNYEZŐ
A Szaxon család nagyon elégedett a gépekkel – különösen
minőségükkel és teljesítményükkel. Az időjárási ingadozások
és az egyre rövidebb optimális időablak rákényszeríti őket,
hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek az egyes ágazatokra.
Ezért vásároltak tavaly új HORSCH Leeb permetezőgépet
traktorral és Claas Lexion betakarítógéppel.
A sekély tarlóművelést a betakarítás után mielőbb elvégzük.
Szaxonék a közelmúltig főleg „X” tárcsát használtak. De ennek
a névtelen gépnek a tárcsái egyenetlenül koptak, és zavaros
talajfelszínt hagytak, középen bakháttal, oldalt barázdákkal.
Három éve úgy döntöttek, hogy hat méter munkaszélességű
HORSCH Joker 6 HD-t vásárolnak. Ifj. František Szaxon, agronómus, és a farm üzemeltetési szakembere több, mint boldog:
„A Jokerrel összehasonlíthatatlanul jobb dolgozni. A vetés
előtti talaj-előkészítésére használjuk, különösen ősszel vetett
növényekhez.”
A HORSCH gépek is jól illeszkednek a gazdaság talajművelési rendszerébe, ahol a szántás még mindig fontos
szerepet játszik. A terület megközelítőleg 50 százalékát évente
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01 A zatíni gazdaságban a HORSCH Joker kiváló sekély tarlóművelő
és magágykészítő, 62 cm átmérőjű tárcsákkal, és hátul dupla Rollpack
tömörítővel.
02 Ezt az új szerelvényt tavaly vásárolták: John Deere traktor és
HORSCH Leeb 4 AX permetezőgép, 24 m munkaszélességgel.
03 Szaxonék négy éve használják a HORSCH Terrano 5 FX-et. Sokféle
talaj- és időjárási körülmények között bizonyított – beleértve a rendkívül
nedves 2020-as őszt is.

szántják, és a Jokert használják például a durva barázdák
kiegyenlítésére, repcevetés előtt.
A Szaxon farm egyik legkihasználtabb gépe a Terrano 5 FX
kultivátor. Vetőágy előkészítésre szolgál, jellemzően 20 cm
munkamélységben, a fő növény – búzavetés (csaknem 700 ha)
előtt. A Terrano kiváló munkát végzett a tavalyi rendkívül
párás őszön is. Gyakorlatilag lehetetlen volt másféle gépekkel dolgozni, mivel gyorsan eltömődtek. A HORSCH Terrano
hátsó részén SteelDisc tömörítő, sárkaparóval garantál kiváló
teljesítményt, nedves és ragadós talajban is. Tapasztalataik
alapján Szaxonék a dupla hengeres RollPackot használnák a
Jokerben is. Egyébként ez a tömörítő akkor működik nagyon
jól, ha nem rendkívül nedves a talaj.

02

SZILÁRD KERET
A legtöbb gazdálkodó már nemcsak vegyszeres permetezésre
használ permetezőgépet, hanem lombtrágya kijuttatására is,
elsősorban a tavaly tavaszi szezon szárazsága miatt. A szilárd
műtrágyák kijuttatása után meg kell várni az esőt, és ha túl
hosszú az idő, a növények nem kapják meg a megfelelő
időben a tápanyagokat, a műtrágya bizonyos mennyisége a
levegőbe párolog. Szaxonék megpróbálnak mindent megadni
a növényeknek, amire szükségük van, és nagyobb mértékben
támaszkodni a lombtrágyákra.
Mivel nagy területeket kell kezelni és műtrágyázni, önjáró
permetezőgépükön kívül vontatott permetezőgépet is vásároltak. Ing. Peter Szaxon így kommentálja döntésüket: „Előtte
meglátogattuk a németországi gyárat. Láttuk munkájuk profizmusát – a fejlesztéstől a gép összeszereléséig.” Másik okból
is vettek a tavalyi szezon előtt egy új HORSCH Leeb 4 AX-et,
24 méter munkaszélességgel. „Ha csak egy előnyét kellene
kiemelnem, az mindenképp a szórókeretvezérlő-rendszer len-

03

ne. Legutóbb késő őszi búzát vetettünk olyan talajba, melyet
a túlzott mennyiségű csapadék miatt nem sikerült optimálisan
előkészíteni. Meglehetősen göröngyös volt, de a keret hihetetlenül stabilan maradt a meghatározott magasságban, mintha
sima felületen mozogna a gép”, teszi hozzá Peter Szaxon.
A permetezőtartálya 3800 literes, és van egy további
kétszáz literes is, akkor is elég, ha felhabosodik a permetlé.
Jelenleg a gazdaság mind a négyezer litert problémamentesen
használja fel.
Mi lehet a következő kiegészítője a Szaxon család HORSCH
gépeinek? Talán egy Maestro szemenkénti vetőgép, amelyet
tavasszal teszteltek.
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ÚJ SZELLEMISÉG
Pauline és Paul-Henri Leluc eredetileg a kereskedelmi és újságírói szektorból
jött, de 14 éve gazdálkodásra váltottak. Nemcsak komplex, hanem
meglehetősen egyedi termékekre is törekedtek, például vodkára. A
terraHORSCH beszélgetett a két álmodozóval, akiket nem lehet lebeszélni
a kalandjukról.

A

családtörténet, a gazdaság folytonossága és a vágy,
hogy gyermekeiknek teljes életet biztosítsanak, volt
az oka, hogy 2007-ben Paul-Henri Leluc átvette
nagyapja gazdaságát a franciaországi Beauce régióban. „Nekem a visszatérés Faronville-be egy olyan életmód
újrakezdése, amely közelebb visz a gyökereinkhez. Lehetővé
teszi, hogy gyermekeinknek azt adhassuk, amit a legjobban
szeretnénk: farmon élni, kielégítő munkát, valami hasznosat
csinálni, de mindenekelőtt tartós dolgokat létrehozni, nemcsak
a mi földünkön, hanem a társadalomban is. Gazdaságunk több
egy professzionális projektnél. A holisztikus gondolkodásról
és a globális egyensúlyról szól. ”
Paul-Henri Leluc nagy jelentőséget tulajdonít a személyes
kapcsolatoknak, alkalmazottaival, tanítványaival és ügyfeleivel.
Kíváncsisága hajtja és motiválja a dolgok továbbfejlesztésére.

A vetésforgó kiterjesztése
Sok évig nagyon szoros volt a vetésforgó. Búzából, cukorrépából és tavaszi árpából állt. A fő termés a cékla volt. Háromévente, néha akár kétévente termesztették. Betegségek
alakultak ki, ráadásul jelentősen csökkentek a hozamok. A cserebogarak, illetve a drótférgek és a rhizoctonia súlyos károkat
okoztak. Ezenkívül problémáik voltak a fehér libatoppal, öt
herbicides kezelésssel küzdöttek vele. De még mindig nem sikerült tisztán tartaniuk a földeket. Amikor a cukorrépakvóta
véget ért, Paul-Henri Leluc rájött, hogy itt az ideje egy
új jövőbeli stratégiának: „A gazdálkodás alapfeltételei állandóan változnak,
alkalmazkodnunk kell.”
Elkezdett bevezetni egy új vetésFerme de Faronville

Paris

45480 Outarville

FRANC

Lelucék sokáig és intenzíven dolgoztak a Faronville
vodka receptjén.
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Paul-Henri Leluc gazdaságában közvetlenül
Avatar 12 SD-vel vetik a gabonaféléket.

HORSCH France SARL

forgót, és egyidejűleg visszafogni a talajművelést.
„Számos célom volt: csökkenteni a gyom- és
kártevőnyomást, megtakarítani a költségeket,
átalakítani a talajomat, ellátni tápanyagokkal és
felhagyni a cukorrépa termesztésével. Az utóbbit,
mert túl sok a kockázat. Búzából-árpából, burgonyából-búzából, búzából-árpából és kukoricából
álló vetésforgóval kezdtem. Mindig integráltam a
köztesnövényeket. A humuszképződés ösztönzése
érdekében minden betakarítás után facélia, mustár, napraforgó, mezei bab és retek keverékét
vetettem. Ez a keverék megemészti a szalmát,
több gyökér garantálja a talaj jobb szerkezetét,
és a szalma megforgatása után táplálja a talajt és az
azt követő növényeket. Előny a csekély költség, körülbelül 55 €/ha. Megközelítésem a lehető legnagyobb előnyre
irányul, de nagyban függ az időjárás-előrejelzéstől is. A cél
mindig a hozam és a tápanyag-gazdálkodás optimalizálása.
Például soha nem vetnék búzát búza után, ha a termés nem
fejlődne megfelelően. ”

52120 Châteauvillain

Megfelelő gépek
„Az Avatar 12 SD optimálisan illeszkedik megőrző talajművelési stratégiánkhoz. Méterenkénti költsége kisebb a nyolcméteresénél, 25 cm-es sorszélességben vethet, és a vetéssűrűség
300-350 mag/m²-re csökkenthető, hogy csökkentse a búza
betegségnyomását. Manőverezhetőbb is, mint a nyolcméteres
gép. Ha nem jönne be a számításom, megőrzi értékét. Végül
nem kockáztatok a gép vásárlásával: ha működik, megtartom.
Ha nem működik, jelentős értékvesztés nélkül eladhatom.

Pauline Leluc felelős a marketingért és minden adminisztratív feladatért.

Mivel kiegészíti egymást a tárcsás és a kapás direktvetőgép, keskeny kapákkal használunk HORSCH Sprinter 8 CO-t
is, a köztesnövények szalmatarlóba vetéséhez, nyáron. Ezek a
vetőgépek fontos részei időmegtakarító stratégiánknak. Segítenek a burgonyatáblák termesztési minőségének javításában
és a szeszesitalok előállításában is. Bár a burgonya hozzájárulási rátája magasabb, mint a búzáé, túl nagy a a konzerváló
gazdálkodás kockázata. A szalmaszár érintkezése a héjjal
betegségeket okoz. ” A kukoricát StripTill módszerrel vetik.

Alapvető változások
Paul-Henri Leluc egy évig szokása szerint dolgozott, de hamar
rájött, hogy csak körbe jár. Ekkor kezdte forszírozni a burgonyaárusítást. „Szomszédom hektárszerződést ajánlott, de
elutasítottam. Inkább magam termesztettem a krumplit, majd
adtam el.” Egy évvel később, amikor megértette a rendszer
működését, befektetett egy tároló- és feldolgozóépületbe, és
elkezdte forgalmazni termékeit. Először Rungisban, Franciaország legnagyobb nagykereskedelmi piacán, majd Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában. Hogy nagyobb
árrést generáljon, válogatta a burgonyát. „Így biztosítom, hogy
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Paul-Henri Leluc
rézlepárlót vásárolt.

kifizessék a szállított áru 95 százalékát – ne legyen veszteség
rátapadt talaj vagy nem megfelelő méret miatt.”
Az üzlet jól ment, de Paul-Henri Lelucnek új kihívásra volt
szüksége. „Mindig szükségem van új projektekre. Szeretem,
ha valódi akció zajlik egy farmon. Mindig nyüzsgéssel teli
gazdaságra vagy szőlőültetvényekre gondoltam. ”
A kiváltó ok végül egy finnországi utazás volt, amelyet a
Valtra szervezett. A csoport meglátogatott egy szeszfőzdét,
és részt vett vodkakóstolásban. „Mindig is rajongtam a skót
whiskyért, sosem érdekelt különösebben a vodka. De ez
teljesen megváltozott. Megláttam a gazdaságunkban rejlő
lehetőségeket. A burgonya alapú vodka tökéletesen megfelelt
a modellünknek. ”
A cukorrépakvóta megszűnése 140 ezer euró befizetést
igényelt volna a termelési jogokért. De miért kéne fizetni, ha a
jövedelmezőség amúgy is zuhanni kezdett? A pénzt jobban be
lehetne fektetni más, jövedelmezőbb projektekbe. Paul-Henri
Leluc tehát vállalta a kockázatot. Üzleti tervet dolgozott ki a
szeszes italok iránti lelkesedése alapján, és a bank támogatta
merész tervét. Vett egy lepárlót, és beállította a Faronville-i
gazdaságban. „Befektetés volt a jövőbe: a vodka valójában
nem része Franciaország ivókultúrájának, a piac néhány termelő kezében van. Ez egy zárt kör, és mindent magadnak
kell kitalálnod. ”
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Paul-Henri Leluc tudása nem a kémiakönyvekből származik: „Tanfolyamokat látogattam az Ergaster lepárlóban Noyonban, Oise megyében. A lényeg a burgonya cseppfolyósításának
módja. És természetesen meg kell találnia az ízléshez és az
állaghoz ideális fajtát. Rengeteg szűrési tesztet végeztem. Az
élesztő az a varázslatos összetevő, amely alkohollá alakítja a
cukrot. Attól függően, hogy az átalakulási folyamat gyorsabb
vagy lassúbb, teljesen más az íz. Az érlelés és a palackos tárolás
is jelentősen befolyásolja a minőséget. ”
A gyártási folyamaton túl sok lépésre volt szükség a hatóságokkal – a pénzügyőrséggel, a verseny-, a fogyasztóvédelmi
hivatallal. Az alkohol termelését szigorúan ellenőrzik. „Ez
hozott vissza engem a földre” – vallja be Paul-Henri Leluc.
“De attól a pillanattól kezdve, hogy megvettem a lepárlót,
nem volt visszaút.”

Más szellem
A gabonafélék árának ingadozása és a földvásárlás magas
költségei miatt sok gazda próbálja a termelési költségek
csökkentésével növelni árrését. Paul-Henri Leluc nem ért egyet:
„Költségcsökkentésben máris a falig hátráltunk. Talán még
25-30 eurót spórolhatnánk, de a jövőben a hektáronkénti
forgalom növelésére szeretnénk koncentrálni” – magyarázza.
„Mai forgalmunk 1,5 millió euró 260 hektárunkon.”

Partnerriportok
A burgonyafajta, a hordós érlelés
és a palackos érlelés befolyásolja
a vodka ízét.

Tehát az innovációk – figyelembe véve minden üzleti szektort – eléggé nyereségesek, de még mindig nehéz mindegyiket
átültetni a gyakorlatba. „Beszélek más gazdákkal a konzerváló gazdálkodásról és a növényvédő szerek csökkentéséről,
de nem a projektem leginnovatívabb részéről, a lepárlóról.
Senki nem mutatja a kártyáit, mivel konkurens vagyok. Sokat
olvastam, és intenzíven foglalkoztam sok témával. Először
is hittem magamban és a projektemben. Ezzel a projekttel
megvalósíthatom magamat, megerősíti döntésemet, hogy
másképp gazdálkodom. Természetesen fáj, ha az ember nem
kap támogatást, vagy ha rájön, hogy másoknak kétségeik
vannak azzal kapcsolatban, amiről ennyire meg van győződve.
De kárpótol az elégedettség és a büszkeség, amit érzel,.”

Fontos a marketing
A gazdálkodásban is nagyon fontos a marketing. Paul-Henri
felesége, Pauline felelős érte, valamint az értékesítésért és az
adminisztrációért: „Úgy értem a marketinget, mint kommunikációs eszközt, amely hitelességet közvetít az ügyfélnek.
A gyönyörű képek és a mindennapok színpadra állítása nem
mond ellent az őszinteségnek. Minden gazda képes őszinte
marketingre. Nem illúziókat árul, hanem valóságot! Ezért
szeretnénk a #venezvérifier (= „gyere, nézd meg magad”)
hashtaget hirdetni a közösségi hálózatokban.
Történeteink azt mutatják, hogy örömmel fogadjuk a
fogyasztókat a telephelyünkön. Ez a legfontosabb érzés, amit
közvetíteni tudsz! Soha nem szabad hazudni. Ezért beszélünk
a növényvédő szerekről is. Ügyfeleink 50 százaléka egyébként
is róluk kérdez. Tehát észrevesszük, hogy ez nagyon fontos
téma nekik. ”
A gazdák az elsődleges szektorban dolgoznak, és eltartott
egy ideig, amíg Lelucék megismerték az Instagram médiumot.
A Le Monde, a L’Express és a Le Point a közösségi hálózatokon
keresztül ismerte meg a gazdaságot. Tehát nem szabad alábecsülni őket! Ezek a kapcsolatok barátságokká fejlődhetnek,
majd mások felé nyitnak.

A mezőgazdasági termelők életének bemutatásán túl,
számít a csomagolás, a termék prezentálása, és képet kell adni
a gazdaság munkájáról: hogy inspirálják az álmokat, ne pedig
lebeszéljenek róluk. „Számunkra fontos, hogy létrehozzunk
egy hiteles marketinget, tartós és ezáltal valódi történetet teremtsünk. Úgy döntöttem, hogy lelket adunk a termékünknek
és a gazdaságunknak. Ha végül kétszáz év múlva fénykép
lógna rólunk a lepárlóban, és sokadik unokánk vezetné a
gazdaságot, hihetetlenül büszke lennék rá. ”

Végül, de nem utolsósorban
Paul-Henri és Pauline Leluc gazdák, termelők és találékonyak,
bár világuk nem kizárólag a gazdaság körül forog. Tevékenységük középpontjában a számukra legfontosabbak, gyermekeik
állnak. „Meg akarjuk mutatni nekik, hogy lehetséges globális
egyensúly: munkahely és család, pénzügyi siker és gazdálkodás, munkahelyteremtés és az országban élni, környezet és
termelékenység. Ami az utolsó pontot illeti, rengeteg tesztet
hajtottunk végre, és részt veszünk a Global G.A.P.-ben, amely
a jó mezőgazdasági gyakorlatot ösztönző világszerte működő
egyesület (G.A.P.), és a HVE (Haute Valeur Environnementale
= nagy ökológiai érték) címkével.
Végül Paul-Henri Leluc rámutat: „Amit át akarok adni
a terraHORSCH olvasóinak: nem szabad csak egy útra korlátozódni, és mindenáron ragaszkodni hozzá. Minden hiba
esély a további fejlődésre. Hallgassa meg a fogyasztókat,
nézze meg, mit csinálnak a szomszédok, merítsen inspirációt
külföldi kollégáktól – ez fontos a nyitott szem megőrzéséhez.
A mezőgazdasági világ nagymértékben változik, irreális lenne
hinni, hogy egész életében ugyanazokkal a módszerekkel fog
tudni dolgozni valaki. Nyitott vagyok az ökológiai gazdálkodásra is, és továbbra is lépéseket teszek, hogy sikeres legyen
gazdálkodási stratégiám.”
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Szer viz és értékesítés

Patty és Peter Jack
a Queenslandi
létesítmény előtt

WESTERN
AUSTRALIA

Muddy River
Agricultural Pty. Ltd.
Perth

HORSCH AUSZTRÁLIA –
A VÍZIÓTÓL A SIKERIG
írta Andrea Mayes

A sikeres modern gazdálkodás kulcsa a tudomány és a technológiai fejlődés:
a talaj és a körülmények ismerete, az optimálisan termelékeny, fenntartható
gazdálkodási technikák kiválasztása. Mi lenne a tudománnyal álmodozók
nélkül? Akik látják, milyenek lehetnének a dolgok, ha…
A HORSCH Ausztrália története két olyan agrárelme találkozásából származik,
akiket egy világ választott el egymástól, és akik szenvedélyesen hitték, hogy
létezik jobb út is: Michael Horsch és Peter Jack.
Muddy River Agricultural Pty Ltd.
Peter Jack 1992-ben hozta létre a Muddy River Agriculturalt
Ausztráliában.
Mezőgazdasági és a stratégiai tervezési végzettsége, valamint a vetés- és termesztéstechnológiai többéves tapasztalata
késztette, hogy kizárólagos forgalmazási jogokat biztosítson
magának a világ legjobb mezőgazdasági gépeire.
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„Megértettem az ausztrál gazdák előtt álló növekvő kihívásokat” – mondta Peter. „Tudtam, hogy olyan technológiákat
fejlesztenek a tengerentúlon, amelyek szinergiákat biztosíthatnak az itteni gazdálkodási gyakorlatokkal, időt és munkaerőt
takaríthatnak meg, csökkenthetik a költségeket, és jelentősen
növelhetik a termelékenységet.
„Mivel sok ausztrál forgalmazó és kereskedő kötődött
nagy márkák kínálatához, láttam az esélyt, hogy bemutassam

AU

NORTHERN
TERRITORY
QUEENSLAND

USTRALIA
SOUTH
AUSTRALIA

Muddy River
Agricultural Pty. Ltd.
Toowoomba

NEW SOUTH
WALES
Sydney

Muddy River személyzete a Victorian létesítmény előtt

Muddy River
Agricultural Pty. Ltd.
Mooroopna

VICTORIA
Melbourne

a legújabb és legjobb mezőgazdasági
gépeket, de azt is tudtam, hogy ezeknek
jól kell illeszkedniük az ausztráliai körülményekhez.”
Azonnal lenyűgözte a németországi HORSCH gyár felépítése, ragyogó dizájnja és innovatív technológiája, Peter megkereste Michael Horsch-ot a HORSCH vető- és talajmunkagépek
ausztrál forgalmazási jogaival kapcsolatosan.
Michael Horsch azonban elhárította. Ebben a szakaszban,
hihetetlen növekedésük miatt, nem gondolta, hogy a németországi HORSCH kellőképpen gondoskodhatna az ausztrál
gazdákról. A világ másik oldalának eltérő munkakörülményei
és a regionális árnyalatok változtatásokat igényelnek. Peter
azt mondja, akkor még nem értette teljesen, hogy Michael
Horsch, és az egész Horsch család számára ez nem csak az
értékesítésről szól.
„Döntő fontosságúnak tartják, hogy csak a legjobb megoldásokat kínálják a gazdáknak. De számomra olyan érzés volt,
mintha táncra kértem volna fel valakit, és kikosarazott volna
– mondja nevetve. „Végül Traugott Horsch látogatása után
meggyőztem őket, hogy meg lehet csinálni. Éveken át tartó
kutatások és kísérletek következtek, miközben a H
 ORSCH
tanulmányozta az ausztrál regionális körülményeket, és azon
dolgozott, hogy a piaci igényekhez igazítsa a gépeket.”

Gazdák beszélnek
“A gazdák beszélnek” – mondta Peter. „Beszélnek a hozamokról, a költségekről, az esőről, az aszályról – és a gépekről.
Néha lassúak lehetnek a módszereik megváltoztatásában,

nehezen költik a nehezen megkeresett pénzt új technológiákra. Tudjuk, hogy átlátnak a nagy márkák állításain. Helyszíni
bizonyítást akarnak látni. A Horsch egy gazdálkodó család,
amely gazdákkal készít gépeket, gazdáknak. Egy cég, amely
folyamatosan fejleszti, kipróbálja és javítja a mezőgazdasági
technológiáját.
Ismerik a nagy területeket, a nagy sebességeket és a nehéz
körülményeket. 1989 (a berlini fal leomlása) után, a keleti
blokknak, akaratlanul is olyan gépeket építettek, amelyek
megfelelnek a mi nehéz körülményeinknek, itt Ausztráliában.
„Lenyűgözött a gazdálkodás iránti szenvedélyük és a
konstrukciók egyszerűsége. Tudtam, hogy ha meg tudom
mutatni az ausztrál gazdáknak, mit lehet elérni a HORSCH
gépekkel, akkor őket is meggyőzné” – mondta.
Fokozatosan megjelentek az eredmények, amelyek bizonyítják a HORSCH gépek számos gyakorlati előnyét. Elkezdett
áramlani az ügyfelek véleménye, megszólaltak a gazdák, Péter
és csapata el is látta őket témával.
A Muddy River Agricultural története az ausztráliai
HORSCH történetévé vált, és sokkal nagyobbnak bizonyult,
mint bárki – akár Peter Jack – várta.

Ausztrália, a nagy kép
Ausztrália, a Muddy River Agricultural és a HORSCH Australia
otthona, a világ egyik legszárazabb helye. Emellett jelentős
mezőgazdasági termelő és exportőr, öntözött és öntözés
nélküli gazdálkodás keverékével.
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Peter Jack a helyi termelőkkel beszélget
a Sprinter NT bemutatón

képzési hálózatokat, amelyek kontinens-szerte támogatják a
HORSCH ügyfeleit.

Jövőkép és terv

Michael és Cornelia Horsch hivatalosan új queenslandi létesítményt
nyitottak.

A gabonaféléket, az olajos magvakat és a hüvelyeseket
széles körben termesztik, a búza a legnagyobb termőterületű,
és gazdasági jelentőségű.
A marhahúsé a legnagyobb mezőgazdasági ágazat minden államban és területen, néhány üzem északon több, mint
200 ezer szarvasmarhát tart. Kisebb, vegyes gazdálkodású,
tejtermelő- és marhalegeltető üzemek találhatók szerte az
országban.
A mezőgazdasági siker, szemben az esélyekkel, sok területen hagyott maga után kimerült és leromlott talajt. Az éghajlatváltozással foglalkozó tudományos kutatások előrejelzése
szerint az ország nagy részén csökken a csapadék. Mivel a víz
elérhetősége és minősége már kihívás, döntő fontosságúnak
tekintik a gazdálkodási gyakorlatokat, amelyek helyreállítják a
károkat, javítják a talaj egyensúlyát és növelik a nedvességet.
Míg a Horsch család az ausztrál követelményeket kutatta, Peter elkezdte bővíteni és megerősíteni a kereskedői és
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Peter már régen megértette, hogy a helyes tudományos és
technológiai gyakorlatok integrálása a modern mezőgazdaság
egyetlen útja. Előre látta, hogy HORSCH gépeket bocsát a
földekre, mikor az ausztrál mezőgazdaság elkezdte intenzívebben keresni a hosszú távú megoldásokat.
Óvakodva a gondolattól, hogy egyszerűen lerakja a termékeket egy új piacra, Michael feleségével, Corneliával és
testvérével, Philippel időt szánt biztosítani, hogy a családnevüket hordozó termékek sikeresek legyenek Ausztráliában, és
ezáltal hosszú távon javuljon a termelékenység.
Peter a Muddy River Agriculturalön keresztül HORSCH
vető- és talajmunkagépeket kezdett kínálni, ausztráliai kísérletekhez és bemutatókhoz. Feleségével, Pattyel együtt gazdákat,
vállalkozókat és kereskedőket is elvitt a németországi Horsch
családhoz, hogy tapasztalják a család gazdálkodási szenvedélyét, kultúráját, bejárják a tervezési és gyártási központokat.
„Ezek az utazások nagyon fontosnak bizonyultak, és a
világ két oldaláról az emberek szívesen megosztották egymással tudásukat. Reméljük, hogy folytatni tudjuk, mikor
ismét megnyílik a nemzetközi utazás” – mondta Peter. „Mikor
Ausztráliába szállítottuk a HORSCH gépeket, gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy a precíziós gépeket minden eddiginél jobban
értékelik, mert a gazdák fenntarthatóan kívánják növelni a
hatékonyságot. Az első dolog, amit megjegyeznek, a hosszú
és produktív életre tervezett HORSCH konstrukciók minősége. A gazdák értékelik a tervezés hatékonyságát és a csekély
karbantartási igényt, de leginkább az eredményeket kedvelik.
Elhoztuk nekik azt a technológiát, amely javítja a talaj élővilágát, a csírázást és a hozamot. Senki más nem kínálja ezt a
minőséget itt Ausztráliában. Jelentős hatékonyságnövekedést
látunk az új technológiákkal és szántóföldi gazdálkodási módszerekkel, amelyek hozzájárulnak az ausztrál mezőgazdaság
általános sikeréhez” – mondta.

Szer viz és értékesítés
A csapat

Sprinter NT összeszerelése

A Muddy River mezőgazdasági csapatának csúcsán az ügyfél,
a végfelhasználó áll, akinek visszajelzése tájékoztatja az egész
rendszert, és akinek az eredményeit mindenki láthatja.
A Muddy River Agricultural mélyreható ismereteinek alapja
a schwandorfi központú HORSCH.
„Nagy ország, de lefedtük” – mondta Peter. „Az MRA
kiterjedt országos márkakereskedői hálózatát a HORSCH-nál
képzett, tapasztalt régiómenedzserek és szerviztechnikusok
támogatják, akik szakértői tanácsokat tudnak adni az értékesítés előtt és után. Queensland-i Toowoomba központunkon
kívül a Muddy River Agriculturalnak két másik forgalmazási
és összeszerelési bázisa van Victoriában Mooroopnában és
Perth-ben, Nyugat-Ausztráliában. A kontinens keleti, déli és
nyugati részén jó helyzetben vagyunk speciális alkatrész- és
összeszerelő telephelyeinkkel, országszerte gyors és hatékony szolgáltatást tudunk nyújtani a kereskedőknek. Nem
volt mindig könnyű menet. Hosszú-hosszú idő és hihetetlen
mennyiségű kemény munka kellett az egész csapattól. Népünk
fenomenális. Mindenki a jó irányba húz. Csodálatos munkát
végeznek – mondta.

Eredmények
Peter elmondta, hogy a HORSCH talajművelő- és vetőgépek
értékesítése folyamatosan növekedni kezdett, ahogy elterjedt
a hír. 2020 elején, hét évvel azután, hogy először lépett kapcsolatba a HORSCH-sal, valóban lendületbe jött a forgalom.
„Hihetetlen, mekkora lett a kereslet! És akkor megérkezett
a Covid-19. Volt állami határzár, repülési tilalom, lezárás. De
annak ellenére, ami 2020-ban történt, folyamatosan emelkedtek a HORSCH-eladások. Már elvégeztük az alapozást. Embereink fáradhatatlanul dolgoztak, és a gépezet jól működött,
most lendületben van. A Covid-19 korlátozásai befolyásolták
képességünket, hogy bizonyos dolgokra felügyeljünk, és bemutatókat tartsunk, de megtaláltuk a módját, hogy mindezt
mozgásban tartsuk” – mondta Peter. „A gazdák mindig a
HORSCH gépeikről beszélnek. Ezek azok a srácok, akik most
eladják helyettünk!”

A jövő
A HORSCH termékei vonzzák a gazdákat és a vállalkozókat,
szemmel tartva a jövőt, és egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik azon vállalati csoportoktól is, amelyek hosszú távú előnyök
érdekében több értékesítésbe kívánnak befektetni. Peter Jack
úgy érzi, hogy mindez jól jelzi a HORSCH Australia jövőjét.
„Ahogy Philipp Horsch mindig mondta nekem, a világ legjobb tervei a természetből származnak. Az Avatar fő karja például combcsontnak tűnik. Egyszerű és erős, tiszta vonalakkal.
És ha a Sprinterre néznek az emberek, azt mondják: hogyan
lehet ez ilyen egyszerű és annyira funkcionális! Valóban robosztus és abszolút pontos a vetőmag elhelyezése, mélysége.
Ez egy igazán egyszerű, élvonalbeli, rendkívül kis karbantartási
igényű termék, amely óriási munkát végez – mondta.
A HORSCH gépei több, mint beváltották ígéretüket, és
ragyogó eredményeket hoztak az egész kontinensen. A
HORSCH kitartóan alakította gépeit a különböző ausztráliai
régiók körülményeihez, és folyamatosan törekszik kutatás-fejlesztésre.

Új termékek érkeznek. Nagy az érdeklődés a HORSCH
Leeb önjáró és vontatott permetezőgépek iránt, amelyek itt,
Ausztráliában hírnevet szereztek.
„Ha minden jól megy, júliusban itt lesz az első HORSCH
Leeb permetezőgép” – mondta Peter. „Rengeteg gazdálkodónk és vállalkozónk kérdezte, hogy milyen hamar szerezhetnek be egyet. Sok az izgalom ezzel a permetezőcsaláddal,
világszínvonalú termék.”

Az emberi tényező
Peter elismeri, hány ember járult hozzá a HORSCH sikeréhez
Ausztráliában.
„Nehéz egy személyt kiemelni, ha a sikereinkre gondolunk, csekély szerepet játszottam csoportunk többi tagjához
képest” – mondta. „Mindenki, aki itt dolgozik a Muddy Rivernél kulcsfontosságú. És most, mikor jól mennek a dolgok,
látod, kik ezek a srácok. A feleségem, Patty óriási szerepet
játszik az üzletben, részt vesz a pénzügyek és a felső vezetés minden területén. Az ő befolyásával jutottunk el idáig.
Cornelia Horsch-hoz, Michael feleségéhez hasonlóan gyakran más és létfontosságú perspektívát mutat, mint mi. Mások
is hittek bennem, a karom alá nyúltak, mikor legnagyobb
szükségem volt rá. Néhai barátom, Brad Nelson, a gyártó
mentorom volt, és Bill Orthman, egy másik beszállító is nagy
szerepet játszott. Üzleti életem kapcsolatai olyan erősek
voltak, hogy továbbra is befolyásolják gondolkodásomat és
munkámat. Érzelmileg kötődöm a termékekhez és az emberekhez, akikkel dolgozom. Mindannyiunkat őszintén érdekel,
amit csinálunk. És a Horsch család a csodálatos szenvedéllyel
a gazdálkodás iránt. Hihetetlenül szerencsések vagyunk, hogy
részesei lehetünk az egésznek. Felkaroltuk a kultúrát, ez a
kulcs”.
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Cornelia Horsch (jobbra) és Dr. Johann Neidl (balra) mindig figyelemmel kíséri az aktuális piaci és vásárlási helyzetet és annak következményeit.

A NYERSANYAGHIÁNY
KÖVETKEZMÉNYEI
A jelenlegi feszült piaci és vásárlási helyzetet különböző tényezők befolyásolják,
és nemcsak a Covid-19 okozza, hanem a változó szállítási idők, a nyersanyagok
és a fuvarok áremelkedése, a megnövekedett kereslet, valamint a piac elégtelen
kapacitása. Ez különösen igaz a műszaki és autóipari ágazatra. A jelenlegi helyzet érinti a HORSCH Maschinen GmbH-t is.

A

z acél tonnánkénti ára majdnem megkétszereződött. Vannak szűk kínálati keresztmetszetek,
néhány acélminőség el is fogyott. Az üres raktárak
tovább növelik a költségeket. „Azt hittük, februárban vagy márciusban éri el a csúcsot, de a helyzet továbbra
is kritikus” – mondja Dr. Johann Neidl, (beszerzés és digitalizáció). 2008-ban hasonló áremelkedés történt. 5-6 hónap
elteltével azonban javult a helyzet.
Más országok ellátási nehézségei az egész szállítási láncot
érintik. Ha ezenkívül az időjárás, illetve tajvani vagy kínai
tűzvész miatt le kell zárni üzemeket, az felborítja az egész
piacot és befolyásolja a szállítási időket. „Korábban 10-15
hét volt a szállítási idő, most néha harminc. És ezt sajnos
továbbadjuk a láncban” – mondja Neidl.
Más árucsoportok is érintettek. A réz és az alumínium
ára is megduplázódott, a fáé pedig megháromszorozódott.
Ugyanakkor ezek a csoportok is ellátási problémákkal küzdenek. Egyre ritkábbak az elektronikus alkatrészek és a
műanyagok. Részben az elsődleges anyag hiányzik, de a
kínálat elmarad a kereslettől. A magas árak ellenére vannak
felhalmozó vásárlások is. Ez növeli a keresletet és ezáltal a
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költségeket. A beszállítók létfenyegető helyzetének enyhítése
érdekében a HORSCH hosszú távú szerződésekkel, partnerségekkel és csomagvásárlásokkal próbál ellensúlyozni. „Alaposan megvizsgáljuk az egyes beszállítókat, és megpróbáljuk
meghatározni, hogyan támogathatjuk őt, illetve hogyan
adhatunk árkedvezményeket a partnerség és az egyensúly
kezelésére” – magyarázza Neidl.
A szállítási határidők betartása, a gépek összeszerelése
és leszállítása érdekében a vállalat átszervezte a termelési
osztályt. Ideiglenes munkavállalók felvétele megkönnyíti
a helyzetet. Ez új kihívásokat, például nyelvi korlátokat
okozott az alkalmazottaknak. De a problémát mindig meg
lehetett oldani, mivel támogatták egymást az emberek.
„Gondoskodnunk kellett az új kollégák lehető leggyorsabb
kiképzéséről. Ez további teher az alkalmazottaknak és a
toborzó HR osztálynak. A másik probléma az volt, hogy
nem tudtuk, átléphetik-e a határt cseh dolgozóink. Ennek
ellenére mindenki fáradhatatlanul dolgozott. Bár az idő
meglehetősen sürgetett, mindannyian összefogtak, megoldást találni” – kommentálja Cornelia Horsch, a HORSCH
ügyvezető igazgatója.

HORSCH belső hírek
Fellendülés Ázsiában
A jelenlegi kínálati hiány egyik aspektusa az ázsiai fellendülés. 2021 első negyedévében kétszámjegyű gazdasági
növekedést értek el. A magas hazai követelmények miatt
csak kis mennyiségű acélt szállítanak Ázsiából Európába.
További probléma, hogy két-három hónapig csökkentették a termelést, mielőtt a gazdaság aránytalanul újraindult.
A helyzet befolyásolja a fuvardíjakat is. A konténerek vagy
légi teherszállítmányok átlagára megnégyszereződött. Az
ellátás biztonságának garantálása érdekében nagymértékű
a légi áruszállítás.
A továbbra is nehéz piaci helyzet ellenére az európai
gyártók forgalma elérte a járvány előtti szintet, különösen a
megnövekedett ázsiai kereslet miatt. Az állami támogatási
programok pénzt pumpálnak a rendszerbe, és növelik a
fogyasztást. „A gazdaság jól működik minden szektorban.
A legtöbb országban a „korona” nem volt erős hatással,
mivel a negatív hatásokat sok ágazatban kompenzálták a
magas támogatások” – mondja Neidl. A HORSCH dolgozói
jelentősen hozzájárultak a vállalat növekedéséhez a járvány
idején. „Amint láthatja, ez nagyon jól sikerült, és büszkék
vagyunk, hogy alkalmazottaink elkötelezettek, új ötletekkel
állnak elő, és készek szokatlan utakat választani” – mutat
rá Cornelia Horsch.

Mobil munkahelyek
A járvány kezdetén a HORSCH mobilmunkahelyeket hozott
létre, hogy rugalmasabbak legyenek a dolgozók körülményei. Óriási erőfeszítés volt. „Nem minden munkahely volt
megfelelően felszerelve, ez lekötötte informatikai részlegünk
kapacitását. De gyorsan akartunk reagálni, mivel bezárták a
gyermekfelügyeleteket, sok szülőnek kellett otthonról dolgoznia. IT részlegünknek magától értetődő volt, hogy további
munkát fektetünk be, digitális megoldásokat és szükséges
eszközöket biztosítunk a mobilmunka gyors bevezetéséhez”
– mondja Cornelia Horsch. További teherként néhány alkalmazottat kiképeztek koronatesztek elvégzésére. „Elég korán eldöntöttük, hogy fel akarjuk ajánlani embereinknek a helyszíni
tesztelés lehetőségét, hogy megvédjük mindenki biztonságát
és egészségét” – magyarázza. A tesztállomásokat az év elején
állították fel, különböző helyeken. A marketing- és értékesítési
osztályt is átszervezték. Cornelia Horschra pozitív hatással volt:
„Átalakítottuk marketingstratégiánkat, és sok olyan médiával
dolgozunk, amelyeket korábban nem használtunk ilyen mértékben. Elősegítette a digitalizációt. Sokat dolgozunk online, a
kapcsolatok módja megváltozott, de rugalmasabb lett” – teszi
hozzá Michael Braun (vevőszolgálat). Az alkalmazottak aktívan támogatták a vállalaton belüli változásokat, rugalmasan

alkalmazkodva és segítve az új kommunikációs csatornák
kialakítását. „Éppen azért, mert munkatársaink ilyen nyitottak
voltak, és ilyen elkötelezetten támogatták a változásokat, ezek
az új médiumok ma a mindennapi munka természetes részei.
Nagyon örülünk ennek” – mondja Cornelia Horsch.
Az eladások stabil növekedésének köszönhetően a
HORSCH emelni tudta a fizetéseket, és új alkalmazottakat
toborzott. „Nem csökkentettük az ideiglenes munkavállalók számát, mivel az ugrásszerű növekedés miatt még nem
értük utol magunkat. Reméljük, hogy hamarosan kompenzálni tudjuk” – mondja Cornelia Horsch. A vállalat igyekszik
eladási árait is ésszerű határokon belül tartani. „A tavaly
ősszel bejelentett 2021-es áremelés csak mérsékelt volt,
mivel feltételeztük, hogy nem fog drámaian növekedni az
alkatrészek ára. Tavasszal azonban reagálnunk kellett, felfelé igazítva az árakat” – magyarázza Cornelia Horsch. „A
fent leírt környezetben igyekeztünk a költségeket és árakat
ésszerű határokon belül tartani” – mondja Neidl.
A helyzet alakulása különböző körülményektől függ,
többek között a járvány változásától. A vállalat arra számít,
hogy a jelenlegi helyzet továbbra is szinten marad, és némileg enyhülő tendenciával. „De nagyon biztosak vagyunk
abban, hogy együtt átvészeljük ezt az időt. Még jobb csapatszellemet veszünk észre, mint korábban. Nagyszerű,
motivált és lojális munkatársaink vannak, akik készek voltak
pluszmunkára, és természetesen több stresszt is elfogadtak.
Mi, ügyvezető-igazgatók, határozottan észrevesszük ezt, és
nagyon hálásak vagyunk. Tudjuk ugyanis, hogy nem volt
mindig könnyű, és nagyon sok erőfeszítést jelentett mindenkinek” – hangsúlyozza Cornelia Horsch.
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HORSCH belső hírek

„A sors vezetett
HORSCH-hoz”
Amir Ali Sabiri csak 23 éves, de tapasztalataival megtölthetne egy egész
könyvet. Miután sikerült megszöknie Afganisztánból és Iránból, új otthonra
talált Németországban. Most pedig kiváló eredménnyel tette le a HORSCH
ipari tanulói záróvizsgáit.

H

osszú idő telt el, míg Schwandorfban megszerezte
kiváló szerelői bizonyítványát – és ez körülbelül 4700
kilométerre, az afgán Samangan tartományban kezdődött. Ott született Amir Ali Sabiri.
Amikor kétéves volt, családja Iránba menekült, és új otthonra talált Isfahanban, mintegy 250 kilométernyire, délre
a fővárostól, Teherántól. Édesanyja, két testvére és három
nővére még mindig ott él. Apja elhunyt, amikor Amir Ali 13
éves volt. Az iskolát elhagyva dolgoznia kellett, hogy eltartsa
családját. 16 évesen találkozott első szerelmével, egy hozzá
hasonló afgán származású lánnyal. Testvérei nem értettek
egyet ezzel a kapcsolattal, és megfenyegették, hogy megölik.

A jó pásztor háza
Ez volt az oka édesanyja és nagybátyja döntésének, hogy Amir
Alinak el kell hagynia az országot, nehogy megöljék. Mivel
nem mehetett vissza Afganisztánba, Skandináviába kellett
mennie. Elég sok afgán él Svédországban és Dániában. Rejtélyes körülmények között elhagyta Isfahant. Ezzel kezdődött
egy több, mint öt hónapig tartó odüsszeia, Iránból Törökországon, Románián, Magyarországon és Ausztrián át Passaun
keresztül Münchenbe, majd onnan végül Schwandorfba. E
hosszú út végén ő és más kísérő nélküli kamasz menekültek
menedéket találtak az ettmannsdorfi „Jó Pásztor Házában”
(serdülők szakmai felkészítő központja). Ekkor még 17 éves
sem volt, és több, mint öt hónapja szüntelenül menekült. A Jó
Pásztor Háza látogatást szervezett a schwandorfi szakképző
központban, ahol elkezdték németül tanítani a fiatalokat.
Mert a nyelv a kulcs, ha meg akarja vetni a lábát egy idegen
országban és kultúrában. A kérdésre, hogyan kommunikált a
repülőútján a különböző országokban, Amir Ali azt válaszolja:
„Tudtam egy kicsit angolul. Iránban sok filmet néztem angolul,
perzsa felirattal. Így tanultam.” A 10. osztály három hónapja
után Amir Ali mehetett a 12. osztályba, mivel olyan jól teljesített. Ebben az évfolyamban a diákoknak lehetőségük volt
szakmai gyakorlatot végezni környékbeli vállalatoknál, és tesztelni készségeiket, tehetségüket. Már két vállalatnál végzett
fémipari munkákat, amikor végül csatlakozott a HORSCH-hoz,
rövid távú szakmai gyakorlatra. Annyira jól teljesített, hogy a
HORSCH képzési szerződést ajánlott fel neki, hogy „fémipari
szakmunkás” legyen. Amir Ali habozás nélkül elfogadta. „Hálás voltam, hogy végre megtaláltam a helyemet, és köszönetet
akartam mondani a jó szerepléssel” – mondta. A hivatalosan
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elismert fémipari szakmunkás képzés kétéves, középpontjában
a gyakorlattal, kevesebb elmélettel. Abban az időben hozta
létre a HORSCH ezeket a tanoncállásokat, a tervezetten felül.

Díjazott
Amir Ali egyik legnagyobb kihívása a szakmai nyelv volt. A
mindennapi életben elég jól tudott kommunikálni. Azonban
meg kellett tanulnia azt a számos szakkifejezést, amellyel most
bombázták. Sok kemény munkával és kitartással sikerült két év
után befejezni a tanulmányokat, mint az egyik legjobb, 1.3-as
átlaggal (Németországban az 1-es a legjobb jegy). Amir Ali
ezután a termelési osztályon dolgozott, mint szakképzett alkalmazott, de ambíciói rövidesen újra feléledtek. Úgy döntött,
hogy újabb képzést ad hozzá a már befejezetthez, és másfél
évet fektet be, hogy ipari szerelőnek tanuljon. A termelési
és logisztikai osztályon dolgozva rájött, hogy még sokat kell
tanulni. Ezt a második szakképzést is Bajorország egyik legjobb tanítványaként fejezte be, 1,3-as átlaggal. Ezenkívül a
Regensburgi Kereskedelmi Kamara/Felső-Palatinat/Kelheim
kerület kitüntette a képzés legjobb tanítványaként. „Most
mindent megteszek itt, Schwandorfban. Sok barátra találtam,
és csak akkor, ha keményen dolgozom, és jó munkát végzek,
kapom meg a tartózkodási engedélyt. Pénzt szeretnék keresni,
hogy meglátogassam anyámat Iránban.” Menekülése után,
2020-ban meglátogatta őt az eddig megtakarított pénzéből.
És vissza akarja adni a családjának a pénz egy részét, amelyet
menekülésére félretettek.
Az interjú végén azt mondja: „Remélem, hogy maradhatok. Ha Afganisztánba deportálnak, olyan országba megyek,
amelyet nem ismerek, és nem emlékszem rá. Az otthonom
most itt van Németországban.”

01

01 Cornelia Horsch (balra) és Christian Graf
képzési felügyelő (jobbra) átadta Amir Ali
Saberinek a Kereskedelmi Kamara jóváhagyó bizonyítványát, és gratulált a kiváló
teljesítményéhez.
02 Motivált és lelkes a munkában: Amir Ali
Saberinek magától értetődik, hogy mindent
megtesz.

02
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A ronnenburgi csapat nyerte a Drift bike
challenge-t

Cornelia Horsch (jobbról második) és Steffen Besserer (jobb oldalon) beszéltek a ZDF
csapatával az új hálózati struktúrával kapcsolatos pozitív tapasztalatokról.

INSPIRÁLÓ
TANONCPROJEKTEK
Május végén különleges nap volt a HORSCH schwandorfi központjában,
amikor a Schwandorf, Ronneburg és Landau üzemek ipari tanulói bemutatták
egy tanoncprojekt keretében épített drift kerékpárjaikat. Még a ZDF (német
közszolgálati televízió) forgatócsoportja is jelen volt a nagy finálén.

J

anuárban hirdették meg a Drift Bike projektet, és az
érdeklődő tanoncok részt vehettek benne. Csupán
bizonyos keretfeltételeket írtak elő, ezenkívül csak a
kreativitás szabott határt. Mindhárom csoport remek,
teljesen különböző kerékpárt épített. A projekt célja lehetőség
biztosítása volt fiatal tanoncoknak, hogy önállóan tervezzenek
és hajtsanak végre egy projektet. „Ez manapság nagyon fontos.
Nem akarunk régi struktúrákat, ahol a tanoncok dolgoznak.
Ezekkel a projektekkel megtanulják, hogyan tudják továbbvinni
önmagukat és projektjüket, hogyan segítsenek egymásnak, ha
problémák merülnek fel, és új kapcsolatokat létesítenek a vállalat egészében. Ez nagyon hasznos lesz későbbi munkájukban”
– magyarázza Steffen Besserer. A drift kerékpárokat körülbelül
három hónap alatt készítették el. A tanoncok azonban rögtön
az elején némi problémával szembesültek, mivel egyes alkatrészeket a tervezettnél később szállították. „Harminc évvel ezelőtt a tanoncképzés csak a munkahely-specifikus ismeretekről
szólt. Ma teljesen más a megközelítésünk. Azt akarjuk, hogy
tanulóink fejlődjenek, és megtanuljanak önállóan megoldani
problémákat. Ebből a szempontból a puszta munkahelyi tudás
már nem elég. A projektnek köszönhetően megismerkedtek
a kerékpár építésének folyamatával. Megtanulták, hogyan
kell koordinálni a dolgokat, alkatrészeket vásárolni, számolni
stb.” – magyarázza Anton Grauvogl, a szakképzés vezetője.
Többek között a kerékpárok megjelenése, a pálya végigjárása,
valamint a leghosszabb driftelés is beleszámított az értékelésbe.
A vezetőség is le volt nyűgözve, és ragaszkodott, hogy köröket
mehessenek a kerékpárokkal.
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Egy másik projekt a schwandorfi tanítványok társadalmi
elkötelezettségét mutatja. A HORSCH mottóval egy konténert szereltek fel a közeli Erdei Óvoda gyermekeinek, kis
asztalokat és padokat építettek. Most folytatni kívánják ezt az
elképzelést, és további konténereket szeretnének berendezni
szegényebb régiókból származó gyermekeknek, nemcsak
Németországban.
Egy ilyen elkötelezettség még a ZDF stábját is vonzotta.
Schwandorfba érkeztek a verseny fináléjára, és forgattak a
„Mai munkaélet” című sorozathoz. Így a HORSCH meg tudta
mutatni, hogy a tavaly bevezetett hálózati struktúra mennyire
működik a vállalaton belül és az összes telephelyen is. Amikor a
műsort ősszel sugározzák, látható, hogy a HORSCH tanítványai
mivel töltötték napjaikat.
Az Erdei Óvoda gyerekei figyelték, mikor leszállították a konténer
asztalait és székeit.

FITZentrum

Egyedülálló
szeminárium
A koronavírus-járvány miatt a HORSCH alternatívát kínált a Schwandorf-helyszíni
szemináriumra: egy élő eseményre, amely számos beszédet és vendégelőadást
tartalmaz különböző témákról, többek között a dízel jövőjéről vagy az ökológiai
termékek és biogabonák forgalmazásáról.

E

gy újabb Covid-19 lezárás” – gondolhatta sok résztvevő február közeledtével, így érkezett el a hagyományos HORSCH szeminárium ideje is a schwandorfi
Sitzenhofban. Sajnálatosan 2020-ban is le kellett
mondani a szemináriumot a járvány miatt. A 2020 őszi nagyon sikeres digitális szántóföldi nap után gyorsan világossá
vált, hogy az idei szeminárium is online lesz, ám teljesen új
stílusban. Formátuma még ismeretlen volt a mezőgazdaságban. Megszületett a HORSCH Live ötlete. Különböző
országok előadóinak beszédeit három napra osztották fel. A
hagyományos beszédek mellett érdekes szakmai beszélgetések is voltak, számos szakmai szakértővel. Bárki egyszerűen
részt vehet a YouTube-on, a Facebookon vagy a HORSCH
weboldalán. A csevegőfórum kommunikációra használható
más résztvevőkkel, vagy megbeszélésre. Michael Braun (vevőszolgálat) bemutatta az esemény német részét, valamint
a német kérdés-válasz szekciókat. Johannes Hottenbacher
(regionális értékesítési vezető) ismertette az angol beszé-

Továbbra is megtekintheti az
összes beszédet és vitát. Használja
a QR-kódot, vagy keresse fel a
www.horsch.com/live oldalt.

deket és panelbeszélgetéseket. A technikai problémák vagy
a kapcsolat megszakadásának megelőzése érdekében sok
beszédet előre rögzítettek. Ezenkívül az internetkapcsolatot
és az online rendszereket minden előadóval tesztelték, hogy
garantálják az élő megbeszélések, a kérdések és válaszok
zökkenőmentes lefolyását. Egy csapat HORSCH Live stúdiót
épített a schwandorfi nagy kiállítóteremben, ahol általában
a szemináriumot tartják. Az erőfeszítés mindenképpen megérte. Február 23. és 25. között 2830 ember nézte élőben
az eseményt, és május végéig a HORSCH Live összesen
ötvenezer embert ért el! Részletesebb összefoglalót talál a
vitapanelekről: „A dízel továbbra is a mezőny kulcsszereplője lesz?” és „Biogabonafélék/biotermékek forgalmazása
most és a jövőben. Milyen esélyei és kockázatai vannak az
ökológiai gazdálkodásra szánt földterület jelentős megnövelésében?” című cikkben.

A TÉMÁK SZÉLES SKÁLÁJA – MINDENKINEK
VALAMI
2021. február 23-án este a HORSCH Live érdekes panelbeszélgetéssel kezdődött az EU Green Deal-ről. Guido Höner
(a német TopAgrar vezető mezőgazdasági havilap felelős
szerkesztője) Michael és Philipp Horsch, valamint Theo Leeb
társaságában válaszolt Michael Braun kérdéseire. Gyorsan
világossá vált, hogy az EU-ban és tagállamaiban hozott
döntések hatással lesznek a nemzetközi mezőgazdasági
piacokra is, és hogy számos ágazatban a szabályozás esélyt
jelenthet a gazdáknak.
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Michael Horsch megbeszéléseket folytat Stefanie Strebl (KS Agrar GmbH) és Christof Mross (Food Lidl Németország) részvételével, akik videokonferencián keresztül vettek részt.

CO2 TÁROLÁSA A TALAJBAN, DIREKTVETÉS ÉS
NÖVÉNYVÉDELEM MIKROORGANIZMUSOKKAL
ÉS BAKTÉRIUMOKKAL
A HORSCH Live második napja a jelenleg sokat vitatott
széndioxid-tárolással kezdődött. E szempontból a mikrobiális karbonizációt, mint komposztálási módszert és a széndioxid-tároló talajművelési rendszereket mutatták be.
Ezt követően a forgatás nélküli földművelés két szakértője osztotta meg tapasztalatait. Az első Ulrich Zink volt,
aki beszélt a Közép-Németországban gabonafélék és repce
direktvetésével húsz éve gyűjtött tapasztalatairól. Őt követte
az első külföldi szónok, Julien Senez. A francia gazda művelés nélkül gazdálkodik, és saját területéről vett valós adatok
alapján szemlélteti, hogyan térül meg a rendszer.
Ezután három beszéd érkezett a HORSCH portfóliójából
a „Trendek a terményápolásban”, „Kiváló minőségű kopóalkatrészek” és „Új mechanikus növényápolási technológia”
témákban.
A szeminárium második délutánja Brazíliába vitte a közönséget. Gregory Sanders beszélt a Grupo Progresso farmok
biológiai növényápolásról. Elmagyarázta a baktériumok és
mikroorganizmusok brazíliai felhasználásának hosszú történetét, valamint azt a hatalmas előrelépést, amelyet különösen
az elmúlt években értek el. Bebizonyította, hogy ezekkel a
biológiai védekezési intézkedésekkel évente közel egymillió dollárt spóroltak meg a hagyományos növényvédelmi
intézkedésekhez képest. Ötvenezer hektár, két aratással. A
következő előadó Gustavo Hermann, a Koppert Biological
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Systems munkatársa volt. Vállalata sok biokontrollszert és
biostimulánst gyárt műtrágya helyettesítőként. Megmutatta,
hogy mi lesz lehetséges a jövőben, és betekintést nyújtott
kizárólag e témára összpontosító brazíliai kutatóközpontokba. Vállalata nemcsak a szója-, hanem a gyapot- és a
kávéágazatban is támogatja az átláthatóbb termelési folyamatot, hogy például az áruk importálásakor bemutassák,
hogyan készültek – kulcsszó: GMO-mentes-e, tehát nem
genetikailag módosított.
Moritz Lampe (a Weser Bio GbR társalapítója) volt
a harmadik HORSCH Live nap első szónoka, és adott néhány
tippet a 25 cm-es sortávolságú gabonafélék kapálásával
kapcsolatban. Kijelentette, hogy véleménye szerint bizonyos
helyzetekben a kapa a termelő „életbiztosítása”. Javasolja,
hogy a kapa a lehető legjobb technikával legyen felszerelve,
különösen a nagyon precíz munkavégzéshez, és mindenáron
igazítsák a vetőgéphez, ideális esetben csak egy vetőgéphez.
A HORSCH minőségirányításával kapcsolatos hozzászólás mottója: „Ez csak acél”. Ezt követte az Intelligence – a
HORSCH kifejezés, amely digitális és automatizált technológiákat, például az új Connect platformot köti össze, és amely
magába foglalja például a gépek elemzését, adatátviteli vagy
szolgáltatási témáit.
Az N.U. Agrar ügyvezető-igazgatója, Kornis Ferenc megmutatta Németország helyzetét Európa többi részéhez képest
a szójatermesztésben. Elmagyarázta, hogy a németországi
gazdáknak mire kell figyelniük a szójával kapcsolatban, és
milyen feltételek mellett lehet jó és versenyképes a termés.
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Különösen a GMO-mentes szójából jelentős a hazai termékek
kereslete.
A következő két előadó Kanadából érkezett. Joel W
 illiams
beszélt a kanadai intercropping tapasztalatairól. A másodvetés azt jelenti, hogy két növényt termesztenek és takarítanak be egy területen. Joe Wecker leírta, mely terményeket
használja a gazdaságában, és mit kell figyelembe venni a
vetéstől a műtrágyázáson és a populációkezelésen keresztül
a betakarításig. Erről bővebben a lap 12. oldalán található
cikkben olvashat.
Constantin Horsch volt a harmadik nap, és így a HORSCH
Live esemény utolsó előadója. Testvérével, Lucasszal együtt
vezeti az AgroVation farmot Kněžmostban, Csehországban.
Tanulmányútra vitte a közönséget a gazdaság kezdeteitől, a
HORSCH kutatógazdasággá fejlődésén keresztül a jelenlegi
állapotig, ahol a szántóföldek egy részét már átállították az
ökológiai gazdálkodásra.

DÍZEL ALTERNATÍVÁK?
Werner Küblerrel, aki a MAN Enginesnél a nagy ipari motorok
szakértője, a következő témáról beszélt Michael: „A dízel
továbbra is a mezőny kulcsszereplője lesz?”
Ezek a motorok működnek különböző piaci szegmensekben és termékekben, többek között teherautókban, buszokban és vasúti járművekben, csónakokban és hajókban, de az
iparban és a mezőgazdasági szektor biogázüzemeiben is.
Évente mintegy tízezer motort gyárt a vállalat, teljesítményük
50 és 2000 lóerő közötti. Különösen az agrárszektorban a
vevőn és igényein, a lehető legnagyobb teljesítményen és
legkisebb fogyasztáson van a hangsúly.
1995 óta egyre szigorúbb nemzetközi kibocsátási előírások vonatkoznak a dízelmotorokra, és a Tier 1-től a jelenlegi
Tier 4-ig terjedő szabályozási kategóriákba sorolják őket. A
motorfejlesztésben, az általános hatékonyság mellett, a kibocsátás csökkentése játszik nagy szerepet. A nitrogénoxidok
(NOx) emissziójának csökkentése 1995 óta 96 százalékos.
De már a Tier 3 és végül a Tier 4 első megközelítései is
kötelezővé tették a katalizátorokat. Szinte ugyanez vonatkozik a részecskék korlátozott értékére is. Itt is körülbelül
96 százalékos a javulás, és csak a Tier 4 emissziós szabvány
tette szükségessé a részecskeszűrőt. „Ami az adatokat illeti,
a jelenlegi kibocsátás nagyjából összehasonlítható az Euro
6-os teherautókéval” – magyarázza Kübler. Ma már nagyon
tiszták a motorok.
Mi lesz a Tier 4 után? Kübler hangsúlyozza, hogy bár
Európa és az Egyesült Államok kissé eltérően jár el, a cél alapvetően ugyanaz. A mezőgazdasági termelőknek igazolniuk
kell a kibocsátási értékeket, amikor a földeken dolgoznak.
Még a legnagyobb teljesítménycsúcsokon is be kell tartani
minden határértéket. A gépek összes módosítása mégis a
teljesítménysűrűséget és a csökkentett fogyasztást szolgálta,
akkor is, ha azt egyre szigorúbb kibocsátási előírások indították el, mondja Kübler.
A közönség már ekkor kérdéseket küldött, különösen a
kipufogógáz-utókezeléssel ellátott új motorok hatékonyságáról. A mezőgazdasági termelők és a traktorosok – a papíron
megnövelt teljesítmény ellenére – kevesebb erőt kapnak,
mikor rálépnek a gázpedálra.

Kübler magyarázata szerint 1995 előtt a gázpedált közvetlenül a motorhoz kötötték, és így azonnal reagált. Ma
egy korábban nem létező digitális, szabályozó elektronika
csökkenti a kibocsátást, és bizonyos késleltetés benyomását
keltheti. „Minden motort megvizsgál és tesztel az elfogadó
hatóság, és így hat a névleges teljesítményre” – erősíti meg
Kübler. Az ügyfél a kerekeken vagy a kardántengelyen érkező erőt is érzi, ami szintén befolyásolhatja benyomását a
hatékonyságról.
„Nyilvánvaló, hogy a motor leadja a névleges teljesítményt, de érzésre ez az erő nem azonos a régi traktoréval,
amelyet nem szabályoztak” – erősíti meg Michael Horsch.
Amikor a jövőbeli hajtásformákról kérdezték, Kübler
bemutatott egy illusztrációt a traktorok különböző motor- és
üzemanyag-megoldásairól. A példa egy 139 kW-os traktor
volt, 3,5 órás intenzív talajművelésben. Többek között ös�szehasonlította a dízelt, a cseppfolyósított gázt (LNG), két
különböző hidrogénrendszert és a villanymotort.
Megmutatta, mennyire fontos a tartály súlya az üzemanyaggal vagy az akkumulátoré, a tank és az akkumulátor
helyigénye, valamint az üzemanyag/energia költsége is.
A gáztartály sok helyet foglal el a telephelyen. A folyékony gáz költségei némileg nagyobbak a dízelénél. Hidrogénnel a tartály súlya háromszor nagyobb, a kapacitás lényegesen nagyobb, és a tartályrendszer lényegesen drágább.
Az elektromos hajtással az akkumulátor napi költségei a
szokásos terepi munkákon körülbelül 144 ezer eurót tesznek
ki. Ezenkívül van olyan akkukapacitás, amely körülbelül 2 400
liternyi, 2,8 tonna súlyú gázolajnak felel meg, magyarázza
Kübler. Így Michael Horsch-nak nyilvánvaló: „A mezőgazdaságban nem fogjuk megkerülni a gázolajat vagy hozzá
hasonló üzemanyagot.”
A gázolaj cseréje biodízelre nagyon bonyolult, mivel először észterezni kell, hogy tisztán és hatékonyan gyulladjon a
motorban – mondja Kübler. Ha komolyan veszik a CO2-csökkentést, egyre inkább megújuló energiára kell támaszkodni,
napsütésre, szélre vagy biomasszára.
Fenntarthatóságról beszélve szintetikus üzemanyaghoz
jutunk. A szintetikus tüzelőanyagot úgy állítják elő, hogy napvagy szélenergiával fejlesztenek hidrogént, elektrolízissel.
Széndioxiddal kombinálva sok üzemanyag készíthető belőle.
A valós probléma a mennyiség. A gyártáshoz nagyüzemekre van szükség, amelyek elfogadható áron képesek
napsütésből és a szélből elegendő energiahordozót előállítani. Továbbra probléma az ellátás nagy mennyiségű üzemanyaggal. Teljesen új töltőállomás-hálózatot kell létrehozni
– mondja Kübler. A villanymotor felé fordulás megmutatja,
milyen nehéz ez. „Ha szintetikus üzemanyagra gondol […],
akkor valójában olyan üzemanyagot kell előállítania, amely
megfelel a mai szabványnak. Ezt az üzemanyagot lehet a
holnap bármilyen dízelüzemű járművében használni” – magyarázza Kübler.
Az élő chat egyik kérdése az volt, hogy miért mutatott
be az MAN és a Daimler villanymotoros teherautókat. Kübler
azt válaszolta, hogy ebben az esetben a jogi helyzet számít.
A gyártó teljes flottája számít a kibocsátási célok teljesítésében és a szankciók elkerülésében. Jelenleg ezt csak
elektromos motorokkal lehet elérni, mivel nem veszik figye-
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A HORSCH Live stúdió könnyedén felveheti a
versenyt néhány nagy tévétúdióval. A képen
a biogabonafélék forgalmazásáról szóló
panelbeszélgetés látható.

lembe a gyártásukat, és az akkumulátorral hajtott járműveket
nulla CO2-kibocsátóként értékelik. Ezért van értelme ezeket
is felvenni a palettára, hogy elérjék a flotta előírt CO2-határértékét.
Európa és Németország jó az innovációk és a technológia
gyors fejlesztésében. Az infrastruktúra fejlesztése azonban
lényegesen tovább tart, és így drágább és több időbe telik
az éghajlati cél elérése – fejezte be beszédét Kübler.

TÖBB BIOTERMÉK A COVID-19
VILÁGJÁRVÁNYBAN – DE HOGYAN
FOLYTATÓDIK?
A második HORSCH Live esti témája „A biogabonafélék/
biotermékek marketingje most és a jövőben. Milyen esélyekkel és kockázatokkal jár a biogazdálkodás termőterületének jelentős növekedése?” Michael Horsch megbeszélést folytatott Stefanie Strebelrel (a KS Agrar GmbH és
a Ceresal GmbH alapítója és ügyvezető-igazgatója), Klaus
Bergmannal (a Bergmann GmbH ügyvezető-igazgatója), Jörg
Große-Lochtmannal (a Bio Kontor GmbH, az Öko Service
GmbH ügyvezető-igazgatója, valamint a naturlandi gazdák
piaci szövetségének tagja) és Christof Mross-sal (a Food Lidl
Germany ügyvezető-igazgatója).
Németországban a Covid-19 járvány kísérőjelenségei
miatt egyre többen kérdőjelezték meg étkezési és vásárlási
szokásaikat. A Szövetségi Mezőgazdasági és Élelmiszerügyi
Minisztérium elemzése kimutatta, hogy az emberek ökológiai
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szempontból többet fogyasztanak. Nagy szerepet játszanak olyan tényezők, mint a környezet- és éghajlatvédelem,
valamint a megfelelő állattenyésztés. A bioélelmiszer-üzletek eladási adatai is bizonyítják ezt a fejlődést. Michael
Horsch szerint a növekedés körülbelül 30 százalékos. Jörg
Große-Lochtmann megerősíti, hogy a fenntarthatóbb fogyasztás felé mutató tendencia már a Covid-19 előtt is
megmutatkozott. A járvány azonban fokozta a tendenciát.
Klaus Bergmann véleménye szerint az emberek a bizonytalan helyzet ellenére drágább biotermékeket vásárolnak,
mert nem tudnak étterembe menni: „Kénytelenek otthon
főzni, így több pénzük marad. ”Reméli, hogy ez a tendencia
a járvány után is megmarad, vagy akár növekszik. Stefanie
Strebel szerint a biotermékek növekvő tendenciája a járvány
idején összefügg az egészségmegőrzéssel is. Ezért gondolja
úgy, hogy ez a tendencia a járvány idején túl is megmarad.
Christof Mross még néhány adatot is hozzáadott a Lidl
részéről ezekhez a statisztikákhoz, amelyek más megvilágításban mutatják be a fejleményeket. A már a járvány előtt
ártudatos vásárlók most még ártudatosabban vásárolnak. Az
ökológiailag vásárlók, egyre inkább ezt tették a járvány idején. A fogyasztási szokások felerősödtek és exponenciálisan
növekedtek. „A különbség jelentősen nőtt. Ha ezt átvisszük
a társadalomra, jelentős elkülönülés vált nyilvánvalóvá” –
mondja Mross. Mindazonáltal meg van győződve arról, hogy
a járvány miatt az emberek nagyobb figyelmet fordítanak arra,
hogy mit és hogyan fogyasztanak, és hogy ez a tendencia
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hosszú távon megmarad. Ezt bizonyítják a gyakran látogatott
termelői boltok is.
Michael Horsch rámutatott, hogy a kiegyensúlyozott
étrend bizonyos mértékű tartózkodást is jelent a hústól,
ugyanakkor megkérdezte, hogy ez egy másik tendencia-e?
Große-Lochtmann szerint tovább nő a flexitaristák aránya,
akik esznek húst, de sok vegetáriánus vagy vegán terméket
is. Nemcsak az állatok profitálnak ebből, hanem az ökológiai
gazdálkodás, a természet és az ember is. „A német élelmiszer-társaság azt mondaná: ha valaki éppen annyi pénzt költ
húsra, mint egy német, akkor pontosan a megfelelő mennyiségű húst ette meg” – írja le elképzelését Große-Lochtmann
az egészséges flexitarizmusról. A húsfogyasztás összességében tovább csökken. Ezt bizonyítja a növényi alapú húspótlók
iránt növekvő kereslet is. A tejtermékeket és a halakat is egyre
inkább helyettesítik a növényi alternatívák. „Az élelmiszeripar
valóban mindent növényi alapúvá változtat” – teszi hozzá
Stefanie Strebel. Ez hangsúlyozza a társadalom kívánságát,
hogy fenntarthatóbb és egészségesebb élelmiszereket, valamint nagyobb állatjólétet kapjon.
Ami azt a kérdést illeti, hogy ésszerű a gazdának áttérni
ökológiai gazdálkodásra, Stefanie Strebel rámutat, hogy
különösen fontos figyelembe venni a globális piacot is. Az EU
biocímkéje megtalálható minden bioterméken az élelmiszer
kiskereskedelemben. De ez nem túl meggyőző a fogyasztónak, mert biotermékeket is lehet importálni Kelet-Európából.
Így az áruk a világ bármely pontjáról származhatnak, amen�-

nyiben az ökológiai termékekre vonatkozó uniós szabványok
szerint készültek. Tehát sok versenytárs van gazdálkodóként
az EU-n kívül, különböző tényezők miatt, lényegesen olcsóbban. Strebel véleménye szerint a fogyasztónak világosabb információkat kell szereznie arról, hogy az élelmiszer
valójában honnan származik, például felfedve a termékek
CO2-egyensúlyát, lehetőséget adva a fogyasztónak, hogy a
régiójából vásároljon árut.
Bár a szállítási lánc és az előállított CO2 közzététele átlátható lehet, sok erőfeszítést igényel, mondja Christof Mross.
A fogyasztó helyi (bio) élelmiszerek iránti motivációjának felkeltése sokkal könnyebb, mint közzétenni a szállítási láncot.
Éppen ezért a Lidl célja, hogy egyre több uniós bioterméket
helyettesítsen regionális Bioland termékekkel. „Nem működik
az ügyfél oktatása és annak előírása, hogy mit kell vásárolnia” – mondja Mross. Csak ajánlatot tehet, és hagyja, hogy
az ügyfél döntsön. A Lidl inkább motiválja az ügyfelet, mint
oktatja. Ebből a szempontból az információ rendkívül fontos.
További cél, hogy gazdaságosabbá tegyék a helyi ökológiai termelést anélkül, hogy állami támogatásoktól függne
a biogazdálkodó. „Két lehetőség van. Egyrészt biztassa a
fogyasztót, hogy részesítse előnyben a helyi biotermékeket,
másrészt növelje szántóföldi termelékenységét, hogy nemzetközi szinten versenyképesek legyenek a helyi biotermékek” – magyarázza Stephanie Strebel.
Ha van értelme az áttérésnek ökológiai gazdálkodásra,
akkor ez végül is az adott gazdaságtól, a szántóföldektől,
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Élénk vita alakult ki Werner Kübler (MAN motorok, bal oldalon) és Michael Horsch között a dízel jövőjéről és az alternatívákról.

a talajtól, az állattenyésztéstől és a termékek regionális
piacképességétől függ. Jörg Große-Lochtmann szerint az
alábbiak fognak történni az árakkal, ha nő a biotermékek
aránya és a hozam: a kereskedelemnek, a feldolgozóknak és
a termelőnek szorosabban kell együttműködniük. Ha nő az
ökológiai gazdálkodás termelési mennyisége, a kereskedelemnek továbbra is hosszú távú szállítási szerződéseket kell
garantálnia, jó feltételekkel. Amikor néhány évvel ezelőtt
nagy volt a tönköly iránti kereslet, még a hagyományos
tönköly ára is emelkedett volna, mint ott, ahol hiány van a
biotönkölyből – mondja Jörg Große-Lochtmann. Az árat a
kínálat és a kereslet határozza meg. „Az ökológiai- vagy a
bioágazatban a piac más, de alapvetően követi a kereslet és
kínálat szabályait” – teszi hozzá Mross.
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A szórakoztató és érdekes panelbeszélgetés végén
 ichael Horsch pozitív összefoglalót tartott. Az ökológiai
M
gazdálkodásnak mindenképpen van jövője, és a hagyományos gazdálkodás mellett hosszú távon is jövedelmező lesz.
Ami az éghajlatot illeti, az egész ágazatot politikai iránymutatások kísérik, amelyeknek azonban mindenkire – az iparra,
a kiskereskedőkre vagy a gazdálkodókra – ugyanazokat a
szabványokat kell előírniuk. Ma a mezőgazdaság rengeteg
újítást és fejlesztést kínál. „Nagyon fontosnak tartom, hogy
hagyjuk abba a hagyományos ellenállást az ökológiai gazdálkodás ellen. A rendszereknek középen kell találkozniuk”
– mondja Bergmann. Csak így lehet közös megegyezésre
jutni, amely egészségesebb fogyasztást eredményez.

SOKOLDALÚ ÉS PRECÍZ SZEMENKÉNTI VETÉSTECHNIKA

Maestro CV / CX
A HORSCH Maestro CV/CX jellemzői, nagy sebesség melletti tökéletes
magadagolás, pontos vetésmélységtartás és maximális teljesítmény
mindez 6 m munkaszélességben 8, 9 ill. 12 sorban.
CV az AirVac adagolóval a legnagyobb flexibilitás és
optimális magbeágyazásért
CX az AirSpeed adagolóval a maximális teljesítmény és
hatékonyságért
AutoForce a kompromisszummentes pontos mélységtartás
változó talajkörülmények mellett
MTS – központi magtartályrendszer, nagy hatótávolság
és a legrövidebb tankolási idő
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

RUGALMASSÁG ÉS HATÉKONYSÁG

Leeb VL

A HORSCH Leeb VL szinte korlátlan variálhatóságot biztosít a legmagasabb
technológiai és hasmagassági igények kielégítésére.
5000 és 6000 literes polietilén tartály vagy
8000 literes tartály rozsdamentes acélból
BoomControl a szórókeret egyenletes vezérléséhez és állandó
távolság a célfelülettől az alacsonyabb elsodródás érdekében
Szabad hasmagasság 1,60 m és akár 2,00 m között
a ClearanceControl rendszer segítségével
Optimális 50 : 50 arányú súlyelosztás
Autokomfort- menetvezérlés

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

