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a megkérdezettek közül

römmel köszöntöm a Növényévédelmi
Szövetség Lapjának második számának hasábjain, amely a 2018. évi
AGROmashEXPO és Agrárgépshow alkalmából jelent meg.
Szövetségünk, már-már hagyományosan a
Gabonatermesztők Országos Szövetségével
közös standon jelenik meg a kiállításon,
ahol a GOSZ Szántóföldi Szakmai Nap
Konferenciával várjuk a látogatókat – G
pavilon Fórum Színpad 2018. január 25.
(csütörtök) 10.00-14.10 között.
A szakmai konferencián terítékre kerülnek
a 2018. évi agrárgazdaság aktualitásai, a
termelői kihívások és a gabonapiaci lehetőségek is. A konferencia meghívott előadói és résztvevői garanciát jelentenek a
hiteles és naprakész információk megosztásában.
Szövetségünk küldetése a fenntartható,
innovatív növényvédelmi technológiák elősegítése. Tagvállalataink mindent megtesznek, hogy Magyarországon is elérhetőek és
alkalmazhatóak legyenek a világ bármely
részén kifejlesztett legújabb és leghatékonyabb módszerek.
Szövetségünk legutóbbi (novemberi) közgyűlésén elnökségi tagok megválasztására is sor
került. A megújult elnökség folytani kívánja
az elmúlt években megkezdett munkát. A
fényképen látható az új elnökségünk tagjai és
ügyvezető igazgatónk.
Az NSZ tevékenységében kiemelt helyen
szerepel „#vele-vagy-nélküle” kampányunk.
A növényvédő szerek hozzájárulnak a növényeket pusztító károsítók, kártevők és

egyetért azzal, hogy az egészséges, friss ételhez
való hozzáférés kapcsolatban áll az árral.

DE CSAK

54%

a megkérdezett európai
felnottek közül

gondolja úgy, hogy az élelmiszerárak megfizetheto szinten
tartásához a gazdáknak növényvédoszerekkel kell kezelniük
a gyomokat, kártevoket és betegségeket.

A növényvédőszerek hozzájárulnak a friss termények mennyiségének,
minőségének és eltarthatóságának javításához, és segítenek a fogyasztói
árak alacsonyabb szinten tartásában.

betegségek elleni védelemhez. Az egyre
szűkösebb természeti erőforrások hatékony
felhasználásával a gazdálkodók számára
lehetővé teszik a stabil és hatékony élelmiszer-termelést.
A Magyar Növényvédelmi Szövetség célja
elősegíteni a magyar termelők versenyképességének növelését, a növényvédő
szerek biztonságos felhasználását, beleértve
az integrált növényvédelem gyakorlatának
elterjesztését, a környezet minőségének
megőrzését, az élelmiszerbiztonsági kockázatok csökkentését.
Megígérhetem, hogy 2018. évben is partnerként számíthat a Magyar Növényvédelmi
Szövetségre és tagvállalataira a sikeres gazdálkodás és a fentartható mezőgazdaság
hazai fejlesztése érdekében.

Kovács Gyula,
elnök
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Minden adat, a YouGov Plc-től származik. A teljes minta 5 631 felnőtt volt. A terepmunkát
2016. április 1-je és 5-e között végezték. A kérdőívet online töltették ki. A számokat súlyozták,
a végeredmény a teljes felnőtt lakosságra (18+) reprezentatív minden országban.

Az új elnökség balról jobbra haladva: Christoph Hofmann
(BASF), Tora Péter (Bayer Agro Sciences), Wirth László
(Sumi Agro), Kovács Gyula, elnök (FMC-Agro), Matthew
Pickard (Syngenta) és Szalkai Gábor (ügyvezető)
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Tisztújítás a NAK-ban

Megtartotta alakuló küldöttgyűlését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) december
20-án a Parlament Felsőházi termében. A
kamara vezetése változatlan: elnöke továbbra
is Győrffy Balázs, alelnökei Éder Tamás,
ifjabb Hubai Imre, Kis Miklós és Zászlós
Tibor lettek a küldöttek döntése alapján.
Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke a küldöttgyűlés személyi döntését kommentálva azt mondta „a győztes csapaton ne
változtass” elv érvényesült. Továbbra is az a
célkitűzés, hogy a magyar agrárgazdaság és
az élelmiszeripar, valamint a kereskedelem
erőforrásait kihasználva az eddiginél is
versenyképesebb legyen a bel- és a külföldi
piacokon.
(NAK) Ehhez van fotó: gyorffy_balazs.jpg Fotó forrása:
nak.hu

A biztonságos mezőgazdaság alapja
a növényvédelem

A növényvédelem a mezőgazdaság kiemelt fontosságú területe – mondta Nagy István, az
agrártárca parlamenti államtitkára a Növényvédelmi Bizottság ülésén a Földművelésügyi
Minisztériumban. A kormány élelmiszerlánc-biztonsági stratégiájának célja, hogy egészséges, kiváló minőségű, biztonságos termékek kerüljenek az asztalunkra. A biztonságos
mezőgazdasági termelés, valamint az élelmiszerbiztonság kiindulópontja a talajvédelem, a
növényvédelem, valamint a növényegészségügy. A növényvédelmi hatóság és a növényvédelmi
szakemberek együttműködése, és az integrált növényvédelmi rendszerek alkalmazása biztosítja a növényvédőszermaradvány-mentes élelmiszerek előállítását. A speciális szakértelmet
igénylő, előrejelzésen alapuló, növényvédő szer használat és a környezetkímélő, integrált
növényvédelmi módszerek szakszerű alkalmazásakor a növényvédő szerek felhasználása a
minimális szintre csökkenthető. (NAK)

Hamis növényvédő
szereket foglalt le a
NÉBIH

Újabb borvidékek
kerültek veszélybe

A Zalai, a Badacsonyi, a Móri, a Balatonboglári
és a Soproni borvidék után 2017-ben a
Neszmélyi, az Etyek-Budai és a Pécsi borvidéken is azonosította a szőlő aranyszínű
sárgaság (Flavescence dorée, FD) betegséget
a Nébih referencia-laboratóriuma. A Dunától
keletre eddig szőlőből még nem, de vadon élő
gazdanövényéből már kimutatták a kórokozót
az Egri, a Mátrai és a Bükki borvidéken, így ott
is indokolt a fokozott óvatosság. Az illetékes
megyei kormányhivatalok megkezdték a betegség felszámolását célzó intézkedéseket,
de a szőlő- és bortermelők tudatos és aktív
részvételére is szükség lesz. A betegség ellen
nem áll rendelkezésre növényvédő szeres
eljárás (NÉBIH)

Megjelent
a Magyarország
környezeti állapotát
bemutató kötet

Megjelent a Magyarország környezeti állapota 2016 című kötet, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. kiadványa, amely az adatok bemutatásán túl értékeli a környezet
változásának folyamatait, és felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára.
A keddi könyvbemutató sajtótájékoztatón,
Budapesten V. Németh Zsolt, a kiadvány
megjelenését támogató Földművelésügyi
Minisztérium (FM) környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a tudományos igényű, mégis közérthető kötet a szakemberek
mellett a nagyközönségnek is szól. A kiadvány
a természeti erőforrások állapota mellett a
környezetre ható tényezőket is bemutatja.

A magyar mezőgazdaság Európa egyik
leggyorsabban fejlődő agráriuma

A magyar mezőgazdaság Európa egyik leggyorsabban fejlődő agráriuma, az elmúlt 8 évben
kibocsátása a másfélszeresére nőtt, több mint 70 ezer munkahelyet teremtett – mondta
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. Az ágazat teljesítménye folyamatosan nő, az
állattenyésztés 40 százalékkal, a növénytermesztés pedig 63 százalékkal bővült 2010-hez
képest. A vidéki foglalkoztatás bővítésében kulcsfontosságú szerepe volt a gazdáknak, az
élelmiszer-feldolgozóknak, és mindazoknak, akik a mezőgazdaságban dolgoznak. Magyarország több mint 100 országba exportál, az exporttöbbletben a mezőgazdaságnak és az
élelmiszeriparnak kiemelkedő szerepe van. (MTI/FM sajtóiroda)

(MTI)
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Internetes apróhirdetésekben növényvédő
szert árusítók körében tartottak próbavásárlást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) szakemberei novemberben.
Az akció során a hatóság összesen csaknem
200 ezer forint értékű engedélyköteles,
Magyarországon azonban nem engedélyezett
és magyar nyelvű címkével sem rendelkező
termékkel kapcsolatosan intézkedett. Az illegális, illetve ismeretlen forrásból származó
növényvédő szerek alkalmazása komoly kockázattal jár, hiszen egészségügyi hatásukat
nem vizsgálták. Az engedéllyel nem rendelkező készítmények potenciálisan veszélyes
és toxikus szennyezéseket, ellenőrizetlen
melléktermékeket tartalmazhatnak, amelyek
egészségkárosító hatással lehetnek az alkalmazójukra, és károsítják a termést és a
környezetet. (NÉBIH)
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Letölthető a nitrát
adatlap

Elérhetőek a 2017. évi gazdálkodási napló nitrát
adatlap beküldéséhez szükséges elektronikus
űrlapok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (Nébih) honlapján. Az érintettek
kizárólag elektronikusan teljesíthetik az
adatszolgáltatási kötelezettségüket, melyre
a nitrát adatszolgáltatásnál 2018. január
1-jétől március 31-ig van módjuk. A határidő
leteltével itt is csak rendkívüli esetben,
hatósági felszólítást követően pótolható az
adatszolgáltatás! A hatályos szabályozás értelmében a papír alapon beérkező adatlapok
elfogadására már nincs lehetőség. (NÉBIH)

www.azevagrarembere.hu

Az Év Agrárembere
kitüntető díj

Immáron negyedszer keressük azokat
magyar agrárvilágban tevékeny szereplőket,
akik társadalmi szerepvállalásukkal, közjóért
való cselekedeteikkel járulnak hozzá a vidék
fennmaradásához. Ők a hazai mezőgazdaság
tartópillérei, a vidék megtartó ereje.
Január 30-ig tart a közönségszavazás a díj
facebook felületén, melyet már egy zsűri döntés is megelőzött, ahol a 30 döntős jelöltet
kiválasztottuk. A február 10-i nagyszabású
gálaestünkön kiderülnek a kategóriagyőztesek
és ott a helyszínen megválasztjuk az abszolút
győztest is, Az Év Agráremberét 2017-ben.
Mátrai Zoltán Főszervező

Az Európai Bizottság állásfoglalása
a csávázott vetőmagok használatáról
a zöldítésben

Az Európai Bizottság 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének módosításáról szóló
2017/1155 rendelete értelmében 2018-tól a termelő ökológiai jelentőségű területeken tilos a
növényvédő szerek használata. Egy most napvilágot látott új bizottsági állásfoglalás szerint ez
a tilalom a csávázott vetőmagok használatára is kiterjed. A csávázott vetőmagok használatára
részleteiben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a növényvédő szer használati tilalomra.
Bővebb információ: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium

Szuperberendezés
szolgálja ki a jégkármérséklő-rendszert

Jó helyzetben
a magyar méhészek

A korábbi keret bővítésének köszönhetően
évente 340 ezer euróval nagyobb keretösszeg,
vagyis 5 millió 35 ezer euró áll a magyar
méhészek rendelkezésére – mondta Nagy
István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A Földművelésügyi
Minisztérium és az OMME stratégiai partnerségi megállapodásának köszönhetően
közös munka folyik a növényvédelemmel
kapcsolatban. A szabályrendszer garantálja
azokat a feltételeket, amelyek a méhekre
veszélyt nem jelentő, optimális gazdálkodást
tesznek lehetővé. A méhészkedés jelentősége
milliárdokban mérhető. A megporzáson keresztül az ökológiai egyensúly fenntartásában, a biológiai sokféleség megőrzésében is
elvitathatatlan, a 100 leggyakoribb haszonnövény 70 százalékát ugyanis rovarok porozzák be.

Legyen Emphasis „korai
alkalmazó”!

A Horizon 2020 Emphasis (a kártevők és
a káros idegen fajok hatékony kezelése:
integrált megoldások a mezőgazdaságban)
nevű projekthez „korai alkalmazókat” keresnek. Ez a kezdeményezés lehetőséget
nyújt a gazdálkodók és a velük dolgozó
szakemberek számára, hogy Európa-szerte
megismerjék az Emphasis által kidolgozott
gyakorlati, innovatív és kísérleti megoldásokat.
Megismerhetnek innovatív módszereket arról, hogy hogyan oldják meg a növényi kórokozókkal kapcsolatos diagnosztikai, ellenőrzési, tárolási, ellenőrzési és kezelési
problémákat. További részletekért kérjük,
látogassa meg az Emphasis honlapját:

A rövid idő alatti nagy hőingadozások komoly
károkat okozhatnak

A melegrekordokat hozó január eleji időjárás a legtöbb növényre még nincs negatív hatással,
hiszen a szőlők és a gyümölcsök is mélynyugalmi fázisban vannak. A lehűlés segítheti azt a
folyamatot, hogy a növények visszataláljanak a normális életciklusukhoz. Az igazi veszélyt azt
jelentheti, ha rövid idő alatt nagy hőingadozások következnek be. Az utóbbi években egyre
nagyobb kihívást jelent a növényvédelem, mivel téli meleg hatására egyre több az áttelelő
kártevő és kórokozó, melyek a téli hideg hiányában gond nélkül túlélnek, és a tavaszi kedvező
körülmények beálltával azonnal károsítani, fertőzni kezdenek. Erre a gazdáknak az idei évben
is fokozottan kell majd figyelniük. (NAK)

empahisproject.eu
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Új, tekintélyes számítógépet szerzett be az
Országos Meteorológiai Szolgálat, amely ötször nagyobb teljesítményre képes, mint a
korábbi klímakutatásra használt eszköze. Ez
egyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
országos jégkármérséklő-rendszerét is kiszolgálja majd. „Ennek a számítógépnek
köszönhetően az eddigieknél pontosabb
éghajlatváltozási kutatásokat, modelleket,
előrejelzéseket tudunk kialakítani, tenni,
meg tudjuk mondani, milyen klímajövő
várható, ami segítheti a mezőgazdaságot a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban” –
mondta Radics Kornélia, az OMSZ elnöke. Ezek
alapján a mezőgazdaságban tevékenykedők
kidolgozhatják a maguk alkalmazkodási,
változtatási tervét. (NAK).
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Korparancs
áttérni a
precíziós
gazdálkodásra

Akár 20-30%-os megtakarítás is elérhető
precíziós gazdálkodással, de sokat kell
beruháznia annak, aki át akar térni rá.
Ez azonban elkerülhetetlen, aki nem vált,
az véglegesen lemarad. Magyarországnak
is össze kell szednie magát, több ezer
szakember hiányzik a területről. Interjú
Gyuricza Csaba professzorral, a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ
megbízott főigazgatójával.
Mi a véleménye a precíziós gazdálkodásról?
Egyre inkább látszik, hogy versenyképes mezőgazdasági tevékenységet
folytatni már ma is csak ilyen módszerekkel lehet. Minden technológiai
és műszaki adottság megvan arra,
hogy alkalmazzuk. Miután a precíziós
technológiák teszik lehetővé azt, hogy
a mezőgazdaság az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat legyen a világon, ezért aki nem lép előre, és nem
alkalmazza azokat, az előbb-utóbb
véglegesen le fog maradni. Tehát ez
egyfajta korparancs is, ha úgy tetszik,
egy kényszer a gazdálkodó számára.
A mezőgazdaság mely területein érdemes ilyen technológiákat alkalmazni?
Bármelyiken. A precíziós mezőgazdaság nemcsak a növénytermesztésben
érvényesülhet, hanem a gazdálkodás
minden szintjén: az állattenyésztésben, a kertészetben, sőt az erdészetben is tanulgatják már ezt a
kifejezést a szakemberek. Itt is bejön
a finomítás, a digitális technológia

adta lehetőségek kihasználása, ami
révén még pontosabban, még precízebben, az inputanyagok még jobb optimalizálásával lehet a gazdálkodást
végezni.
Magyarország hogy áll a precíziós
gazdálkodás alkalmazásában?
Nagyon jelentős a lemaradásunk. A mi
feladatunk most az, hogy összeszedjük
magunkat és megpróbáljuk behozni
a lemaradást, ami Európához mérve
is nagy, de ha azon túl tekintünk,
akkor még jelentősebb. A feladat
összehangolása szerencsére elkezdődött: szakpolitikai, döntéshozói
szinten is felismerték, hogy ez jelenti
a jövőt Magyarország számára is.
Szerintem tíz év múlva már nem működhet olyan gazdaság itthon, ami
precíziós gazdálkodás nélkül is versenyképes lesz.
A térség országaihoz képest hogy
állunk?
Minden szempontból hozzájuk hasonlóan. Az USA-hoz, Nyugat-Európához
képest jókora a lemaradásunk, gyerekcipőben járunk a digitalizáció

terén. Ha elmegy valaki egy német
gazdaságba, és látja, hogy ott mit
jelent ez a mindennapokban, akkor
megérti, miért mondjuk azt, hogy
nálunk az ilyen lehetőségek nagyon
korlátozottak. Ezek olyan, máshol már
alkalmazott technológiák, amiket nekünk nem kifejlesztenünk kell, hanem
alkalmaznunk, de ehhez nagyon fon8
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tos, hogy a szükséges szaktudás
rendelkezésre álljon. Sok esetben ezt
külföldön kell megtanulni, mert még az
egyetemeken sem látom azt a humán
erőforrást, ami képes lenne arra, hogy
ezeket a módszereket a gyakorlatban
használható módon megtanítsa.
Milyen munkafolyamatnál áll a legjobban itthon a precíziós gazdálkodás?
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A sorvezetők alkalmazása már viszonylag elterjedt. Ha nem is mindenütt
bevett gyakorlat, de a legújabb gépek
már eleve felszereltek, vagy könnyen
kiegészíthetők olyan eszközökkel, amelyekkel könnyen elkerülhető a túlművelés. Akár 10-20%-nyi energia is
megspórolható csak azzal, hogy
valaki sorvezetőt alkalmaz, és elkerüli ugyanannak a területnek a többszöri művelését. Tápanyag kijuttatásánál, növényvédőszerek kijuttatásánál is alkalmazzák, és összességében
20-30%-os megtakarítás érhető el,
viszonylag nem túl nagy költségráfordítással. Az innovatívabb gazdák
ezt már alkalmazzák. De ezek csak
az alapok. Azok a gazdálkodók, akik
kóstolgatják az új technológiát, ezzel
indítanak, és utána – nyilván különböző
módszerekkel – magasabb szinten
folytatják, például a terméstérképek
alapján meghatározott tápanyag-
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zák a precíziós technológiákat az
egész gazdaság szintjén, és rendelkeznek az ehhez szükséges, szinte
mindenre kiterjedő adatokkal, vonatkozzanak azok akár a termésre, akár
a gyomborítottságra, akár egyéb talajtulajdonságokra.
Mennyi időre lehet szükség a felzárkózáshoz?
Öt -tíz év kellene, hogy ezen a területen látványos változást tapasztaljunk.
Pedig igazából nincs időnk rá, és bár
már elindult a folyamat, de a nyugateurópai helyzethez képest messze
nem elég gyorsan. Szakemberhiány
van az oktatási oldalon is. Egy kezemen
meg tudom számlálni azokat, akik a
precíziós technológiákkal kapcsolatos
területről készítettek tudományos
értekezést vagy szereztek doktori
fokozatot egyetemeken, tehát akik
minősített szakértői vagy oktatói a
területnek. Még csak most körvonalazódnak azok a szakmérnöki képzések, amik kifejezetten a precíziós
gazdálkodást célozzák. Egyetemeink
elkezdték felvenni oktatási programjaikba a precíziós gazdálkodási technológiákat, de azt szintet, amilyen
szinten már a gyakorlat jár, gyakran
még ők sem érik el. Fontos tehát, hogy
a felsőoktatás területén is próbáljunk
lépni, és akkor az alap- és középfokú
oktatásról még nem is beszéltem. Az
a fajta tudás, ami az agrárismeretek
és az informatikai ismeretek szimbiózisát jelenti, speciális tudás, ami
speciális szakemberek képzését igényli. Összefoglalva: elindult a folyamat,
csak egyelőre nem elég gyors tempóban, és azt a szakembertömeget,
amire a magyar mezőgazdaságnak
szüksége van, az agrároktatás nem
tudja rövid időn belül kibocsátani.
Mire Mi kellene ahhoz, hogy ezt felgyorsíthassuk?

vagy növényvédőszer-kijuttatással. De
ugyanezt akár a gyomborítottságra
is ki lehet terjeszteni. Ahhoz, hogy a
precíziós technológia alkalmazható
legyen, rengeteg alapinformációra
van szükség, akár táblaszinten is, a
termés vagy a talaj jellemzőiről.
Enélkül a műholdak vagy a digitalizáció alkalmazása csak elmélet marad.
A hazai földek mekkora hányadáról
állnak rendelkezésre ilyen számítógépekbe betáplálható adatok?
Ezt nehéz megmondani, mert különböző szintűek; kérdés, hogy teljes egészében rendelkezésre állnak-e egy
adott területen, vagy például csak terméstérkép áll rendelkezésre. Azt hiszem, ez százalékosan még egy számjegyű érték.
Tud olyan gazdálkodóról, akinek adatokban megvan a teljes lefedettsége?
Nem sok ilyen van, de van. Magyarországon már jó néhányan alkalmaz10
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Mindenekelőtt pénzre és elszántságra, de külföldi gyakorlati lehetőségek
megszerzésére is. Úgy vélem, nem
elsősorban a graduális képzésre kell
fókuszálni, hanem a posztgraduálisra,
tehát a már kiképzett mérnökök átképzésére, fél-, egyéves kurzusokkal.
A hazai gazdálkodók körében milyen
mértékben terjedt már el a módszer?
A precíziós gazdálkodásnak is vannak különböző fokozatai. A teljes lefedettség mellett bizonyos munkafolyamatok esetén külön-külön is beszélhetünk róla. Például a műholdvezérelt irányítás már az egyes gazdálkodói vagy technológiai szinteken
is megjelenik. Emiatt nehéz megmondani, hogy mekkora az alkalmazók aránya. A kérdés inkább az, hogy
mit tekintünk precíziós gazdálkodásnak: a teljes lefedettséget, vagy
hogy egyes munkafolyamatok esetében már megjelent a műholdas vagy
digitális technológiák alkalmazása?
Ez utóbbi nyilván csak egy fokozat, de
nagyon gyorsan fel kell venni a tempót.
És hogyan tudjuk felvenni a tempót?
Az adaptáció a fontos. Nem az informatikai hátteret kell kifejleszteni,
mert azt már megtették mások, hanem el kell érni, hogy olyan háttérinformációkkal rendelkezzünk – akár
például talaj- vagy termés-térképekkel, állattenyésztésre, kertészetre jellemző adatok –, amik lehetővé teszik, hogy inputadatként felhasználva
a számítógépekkel vezérelt technológiát a gyakorlatban is alkalmazni
lehessen. De az csak az egyik oldal. A másik a humán háttér megteremtése. Ma 2000-2500 agrár-informatikai ismeretekkel rendelkező
szakember tudna azonnal elhelyezkedni, tehát ennyi hiányzik.

Ballai Imre
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műtrágyaszórót, permetezőt vásárolt,
amelyek képesek voltak megvalósítani
a precíziós kijuttatást.
A hagyományos szántóföldi növénytermesztés keretei között homogén kijuttatásokat hajtunk végre
táblaszinten a táblaátlag alapján a
hagyományos szántóföldi növénytermesztés keretei között. Az átlagadatok azonban sok mindent elfednek,
sajnos még az is előfordulhat, hogy például a táblaszintű talajminta nem
reprodukálható még egyszer. A precíziós gazdálkodás eredményeként a
táblán belül feltárjuk az eltérő
adottságokat, és azokat szakmai
megfontolások alapján eltérő dózisokkal kezeljük. Tulajdonképpen a rendelkezésre álló erőforrásokat megpróbáljuk úgy elosztani, hogy az optimális legyen úgy, hogy közben a
környezettudatossági és a fenntarthatósági elveket betartjuk. Jelenleg
a Farkas Kft. eszközállománya alkalmas arra, hogy a műtrágyát, a növényvédőszert és a vetőmagot differenciáltan juttassa ki. A vállalkozás
rendelkezik egy SMS nevű szoftverrel
a kijuttatási tervek elkészítéséhez,
így a szakértők által elkészített
kijuttatási javaslatból mi készítjük el
a kijuttatási tervet. Az öt traktorból
négyben és egy kombájnban robotpilóta rendszer működik, saját RTK
állomással rendelkezünk, így 2 cm
pontossággal tudunk közlekedni a
tábláinkon. A munkagépek irányítását
fedélzeti számítógépek hajtják végre,
mondhatjuk, hogy a munkafolyamatok
közel 100 %-át precíziósan hajtjuk
végre.
Úgy tudom, Ön az elsők között van,
aki precíziós gazdálkodást végez
Magyarországon. Mikor kezdte és
miért, minek a hatására?

A Farkas Kft. már 2003-ban olyan műtrágyaszórót,
permetezőt vásárolt, ami képes volt megvalósítani
a precíziós kijuttatást. Ma a munkafolyamatok
100 százalékát precíziósan hajtják végre, és Farkas
László egyetlen percre sem bánta meg, hogy erre
az útra lépett.
Mit jelent az Ön esetében a precíziós
gazdálkodás?
Az önálló géppark kialakítása során
2003-ban találkoztam először a precíziós gazdálkodás elnevezéssel. Az
IKR szakmai vezetése már akkor
felismerte, hogy ez a gazdálkodási
technológia jelentheti az előrelépés

lehetőségét, ma már mindenki erről
beszél. Kérdezem, mit csináltunk 14
éven keresztül, miért nem került már
korábban reflektorfénybe ez a gazdálkodási forma? A precíziós gazdálkodás alapját képező eszközöket több
mint 30 éve kitalálták tőlünk nyugatra.
A Farkas Kft. 2003-ban már olyan
12
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Talán nem lényeges, hogy hányadik voltam a sorban, de azt, hogy
felismertem a precíziós gazdálkodásban rejlő lehetőségeket, nagyon
fontosnak tartom. A kezdet 2003-ra
tehető, a saját gépkapacitások kialakításának időszakára. A szakmai
indoka pedig az volt, hogy a területeink szemmel láthatóan nagyon
heterogének voltak, az erodált domboldalak, a hordalékos völgyek, a
fennsíkok váltakozva képezték a termőterületet. A legfontosabb talán az
volt, hogy szakmailag megalapozottan, szerettem volna dönteni, és a
döntéseket nagy pontossággal szerettem volna végrehajtani a kijuttatás
során. A precíziós talajmintavételezés
visszaigazolta a várakozásokat, a tápanyagszolgáltató képesség jelentős
eltéréseket mutatott a táblán belül.
A robotpilóta és a kijuttatási tervek
alkalmazása pedig a megvalósítás, a
kijuttatás minőségét javította, minden
oda és abban a mennyiségben került,
ahogy a szakértők javasolták.

Mekkora befektetést igényelt a precíziós gazdálkodás kialakítása? Kapott-e hozzá támogatást?
Abban az időben, amikor elkezdtük a
tevékenységet, nem volt egyáltalán
gépünk, tehát mindenképpen kellett
venni műtrágyaszórót, permetezőt,
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vetőgépet, a precíziós kijuttatásra
alkalmas eszközök többe kerültek,
mint ha csak sima eszközöket
vásároltunk volna. A többlet 1-2 millió
forint volt akkor. A térinformatikai
eszközök beszerzése jelentett komolyabb plusz kiadást (például robotpilóta, bázisállomás), ezek költsége 10
millió forintra tehető. Természetesen
az akkor érvényes támogatási szabályok szerint ezekre az eszközökre
megkaptuk a gépvásárlási támogatásokat.
Megérte? A mai tapasztalataival megint így döntene?
Azt gondolom, hogy helyes döntést
hoztunk, amikor elköteleztük magunkat a precíziós gazdálkodás mellett.
Az alkalmazás eredményeként folyamatos beruházást sikerült megvalósítani, így egy korszerű gépparkkal
ellátott vállalkozást építettünk fel. Az
átlagosnál gyengébb területeinken
stabilan, eredményesen folytattuk a
termelést úgy, hogy közben eleget
tettünk a környezettudatossági és
fenntarthatósági kritériumoknak. A
precíziós gazdálkodás az adottságaink,
lehetőségeink kihasználását tette lehetővé. A tapasztalatok, az elért eredmények miatt megint csak ezt az utat
választanám.
Milyen eredményeket hozott a precíziós gazdálkodás?
Nagyon szerteágazó a precíziós gazdálkodás konkrét eredménye, mert az
adottságok jobb kihasználása hozamtöbbletet eredményez, a gyomirtás
differenciálása miatt költséget tudunk
megtakarítani. A térinformatikai eszközök alkalmazása miatt nő a munka
termelékenysége, csökken a gázolaj
felhasználás, az automatikus szakaszolás miatt csökken az anyagfelhasználás (műtrágya, növényvédőszer,
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A Farkas Kft. precíziós
gazdálkodásának konkrét
eredménye:

vetőmag). A sok-sok pozitívum mellett nem számszerűsíthető, de nagyon
fontos a környezettudatosság javulása. Az eddigi tevékenység során volt
aszály, sok csapadék, túltermelési
válság, de ennek ellenére kiegyensúlyozott növekedést sikerült megvalósítani a precíziós gazdálkodás alkalmazásának eredményeként.
Hol szerzi az új ismereteket a precíziós
gazdálkodásról?
Minden olyan tanácskozáson próbálok részt venni, ahol a precíziós gazdálkodásról van szó. Természetesen
az interneten és a különböző magazinokból is tájékozódom. Sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy ha valakinek van egy konkrét elképzelése
valamilyen precíziós alkalmazásról,
az megkeres, mert tudja, hogy mi azt
végre is tudjuk hajtani.
Vannak-e követői a környéken? Milyen
reakciókat kap a többi gazdától?
A környezetemből nem tudok követőről,
de talán nem is fontos. A lényeg az,
hogy aki kíváncsi a tapasztalataimra,
az megtalál, az ország bármely szegletéről legyen is szó. A részemről a
nyitottság, a segítőszándék mindig
is megvolt, és meg is lesz. Ma már a
döntéshozók is foglalkoznak a precíziós gazdálkodással, sőt úgy hallani,
hogy fontos szerepet szánnak neki a
támogatási rendszerben is.
Mik a tervei az idei évre?
A Farkas Kft. tagja egy konzorciumnak,
amely arra hivatott, hogy a precíziós
gazdálkodás területén üzemi kísérleteket hajtson végre. A keletkezett adatokat feldolgozzák, és a következtetések eredményeképpen ajánlásokat
dolgoznak ki a precíziósan gazdálkodók részére és az erre az útra készülőknek.
V. É.

• gázolaj-megtakarítás: 15 %
• műtrágya felhasználás:
nincs megtakarítás, de
van optimalizálás, aminek
eredménye 5-17 %
hozamnövekedés

Farkas
László
„Keszthelyen az Agrártudományi Egyetem Általános
Agrármérnöki karán végeztem 1979-ben. Ezt követően
néhány év elteltével vállalatgazdálkodási szakmérnök
lettem szintén Keszthelyen. Viszonylag későn, 2003ban alapítottuk meg a feleségemmel közösen a Farkas
Kft-t, akkor kezdtük meg az érdemi gazdálkodást, a saját
gépkapacitás kialakítását. A vállalkozásunk székhelye
Somogy megyében, Zimány községben van. Kizárólag
szántóföldi növénytermesztéssel és növénytermesztési
szolgáltatások nyújtásával foglalkozunk. Saját kockázatra 430 ha-t művelünk meg, amelynek fele családi
tulajdonban van. További 200 ha-t művelünk meg
bérmunkában, így mindösszesen 630 ha az általunk
megművelt terület. Sokféle növényt termesztünk elsősorban gazdaságossági és termelésbiztonsági megfontolások miatt. 2016-ban 13, míg 2017-ben 10 különböző kultúrával foglalkoztunk. Többféle vetőmagot
termesztünk termeltetési konstrukcióban. Vidéki származásom eredményezte kötődésemet a mezőgazdálkodáshoz. Az életkoromból adódóan részese voltam a
nagyüzemi mezőgazdálkodásnak, sőt a háztáji gazdálkodásnak is. Időt, munkát, fáradtságot nem tekintve
folytatta a családom a szarvasmarhatartást, sertéshízlalást, sőt még a jelentősnek mondható 3 ha szőlő
művelését is. Ifjúkorom nagy szenvedélye a labdarúgás
volt. Jelenleg is a sport szeretete körül forog a szabadidő
eltöltése, szinte válogatás nélkül minden eseményt
megnézek. A korom előrehaladtával azonban egyre
fontosabbá válik a hazai sportsikerek megélése.”
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• vetőmag: 5-10 % megtakarítás
• növényvédőszer: 5-10 %
megtakarítás az automatikus
szakaszolás miatt
• gyomirtószer: 15-60 %
megtakarítás a differenciált
kijuttatás miatt (csak ott
permetezünk, ahol gyom van)
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A PRECÍZIÓS
AGRÁRFORRADALOM
KÖSZÖBÉN

A hazai agrárium szereplői között is egyre inkább
teret nyer a precíziós gazdálkodás szemlélete.
Az elemeire bontva is bevezethető, okos és
környezettudatos gazdálkodási forma esetében
nem az a kérdés, hogy a fejlesztések
megtérülnek-e, hanem hogy mennyi idő alatt.

A szakember szerint e termelési mód és szemlélet erősödik a magyar
mezőgazdaságban is, egyre többen alkalmaznak például GPS-t és automata
kormányzást is. Ugyanakkor a közepes- és nagy gazdaságok jelentős része
– főleg az inputanyagok differenciált talajba juttatása területén – már valódi
mélységében alkalmazza a precíziós eljárásokat. Láng szerint 2500-ra tehető
azon gazdálkodók száma, akik a helyspecifikus gazdálkodás valamely szintjén
állnak, s akkor még nem esett szó a rendszert a „saját szakállukra” bevezető
termelőkről.
MEGTÉRÜLŐ FEJLESZTÉS
Minden fejlesztés komoly anyagi ráfordítást igényel, hiszen a precíziós gépek,
a különböző hardverek és az azokat működtető szoftverek tőkeigényes
eszközök, emellé pedig ki kell építeni egy komplett digitális hálózatot az
eszközök összekapcsolásától kezdve egészen a térinformatikai rendszerbe való
csatlakozásig. Ugyanakkor – ezt már Bűdi Károly, az AgriDron Kft. gépészeti
tanácsadásért felelős vezetője emelte ki – olyan beruházásról és fejlesztésről van
szó, aminek megtérülési idejét csak a termesztett növény és a termeléstechnológia
intenzitása befolyásolja. Láng Vince saját, száz hektárt alapul vevő számításaik
alapján úgy látja, hogy egy egyébként is tervezett – de okos rendszerrel bővített –
műtrágyaszóró-beruházás két-hárommillió forintos plusz jelent s még szükség
van a magasabb költségen futó precíziós szolgáltatásra is. Egy kicsi, öthektáros
területen csekély a megtérülés valószínűsége, ám kellő üzemméret és művelési
terület esetén a profitra kivetítve akár egy év alatt is megtérülhet a beruházás
– emelte ki a szakember. A jó hír viszont az, hogy a rendszer elemeire bontva
is bevezethető. Bűdi Károly szavai is sokakat nyugtathatnak meg: a piacon már
számos olyan gép és eszköz elérhető, ami alkalmas precíziós eszközökkel való
bővítésre. „A legtöbb traktor már alkalmas a GPS-vezérlésre” – hoz egy példát
a gazdálkodó. Persze az is igaz, hogy aki fel akar ülni a precíziós gazdálkodás
hullámaira, annak a gépválasztás előtt ki kell tűznie s pontosan meg kell
fogalmaznia a céljait. Az indulás előfeltétele a megfelelő tulajdonosi szemlélet és
igényesség, illetve a magas termesztéstechnológiai növénykultúra megléte. Bűdi
Károly az alapmotivációk között az igényes termesztést, a költségmegtakarítást
és profitmaximalizálást, illetve a sebességnövelést jelölte meg.

A
„A piacon már
számos olyan
gép és eszköz
elérhető, ami
alkalmas
precíziós

precíziós olyan környezeti- és anyagi előnyökkel párosul, amit felelős
gazdálkodó mérettől függetlenül is kénytelen mérlegelni. 2020-tól pedig
valószínűleg inkább a precíziós eljárásokat alkalmazó agrárszereplők
jutnak előnyhöz. Maga a precíziós gazdálkodás egy igen összetett mezőgazdasági
tevékenységet jelöl, egyik legfontosabb ismérve azonban az, hogy a helyspecifikus
szemlélet jegyében a termelő a lehető legszélesebb körből begyűjtött adatok
ismeretében végez nagy pontosságú agrártevékenységet.
Láng Vince, az AgriDron Kft. ügyvezetője gyakorlatiasabban fogalmaz: az
inputanyagokat, legyen az vetőmag, vegyszer vagy műtrágya, a táblán belül a
megfelelő helyekre és a megfelelő dózisokban juttatjuk a talajba vagy a növényre.
A mezőgazdaságon végig söprő paradigmaváltás kikényszeríti a hatékony,
ésszerű és a környezeti terhelést csökkentő gazdálkodási módokat. Így aki
lemarad, az könnyen „kimaradhat”, ám szerencsére úgy látszik, hogy miközben
a precíziós szemlélet az elmúlt közel két évtizedben viszonylag lassan vált az
agrikultúra részévé, az utóbbi néhány esztendőben mégiscsak megmozdultak
a szektor szereplői. „Most nagyon pörög ez a téma, azt látjuk, hogy a precíziós
gazdálkodás egyre inkább a köztudatba kerül, egyre több a konferenciát
szerveznek a témában, és fejlődik a szaktanácsadó céghálózat is” – hívta fel
lapunk figyelmét Láng Vince.
16
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„Alaposan meg
kell ismerni a
gazdálkodásra
szánt területet,
amit majd az
annak megfelelő
eljárásrendben
kell
megművelni”

2 0 1 8 j an u á r

N ö v é n y v é d e l m i Ma g a z i n

AZ ADAT A KIRÁLY
„Az adatgyűjtés nem csupán a hozamokra terjed ki, hanem a részletes talaj- és
növényismeretre, a művelt- és az azt körülvevő terület meteorológiai jellemzőire
is. A precíziós gazdálkodás túlmutat a technológiai és műszaki paramétereken
alapuló eljárásokon, sokkal inkább egy gazdálkodási formáról beszélünk” – állítja
lapunknak Mátrai Zoltán agrármérnök, az Agrárin Kft. ügyvezetője. Nem csupán
a precíz talajművelésről van szó, hanem olyan komplex gondolkodásmódról, ami
magába foglalja a növényvédelmet, a tápanyagkijuttatást, a művelési egységet,
illetve a betakarításról képet adó információtömeget is. A kulcsszó az információ,
hiszen alaposan meg kell ismerni a gazdálkodásra szánt területet, amit majd
az annak megfelelő eljárásrendben kell (érdemes) megművelni. Ennek az
egyik legfontosabb tényezője a meteorológiai jellemzők felmérése, majd az
adatokból következő döntéshozatal – hívja fel a Mártrai Zoltán, hiszen „elég
nehéz elképzelni azt, hogy valaki úgy művelné meg a területét, hogy ne követné
évről évre a csapadékmennyiségét vagy a hőösszegét”. Mindez a növényvédelem
szempontjából is fontos, mivel adott területen eltérő mikroklimatikus részek
is előfordulhatnak – például amikor a szántót erdő veszi körül – így ott
növényvédelem és a talajművelés szempontjából másképpen kell eljárni, mint
egy nyílt, szeles területen. Tehát – emeli ki Mátrai – az adott terület adatgyűjtő
szenzorokkal valós megismerése az első és legfontosabb lépés, a „kiszolgáló
technika egy jó dolog, de ha nem tudja a gazdálkodó, milyen információk alapján
művelje területét, akkor nem érdemes belekezdeni a precíziós művelésbe”.

AMIRE SZÜKSÉG VAN: TRAKOROS, GÉPKEZELŐ, ADATELEMZŐ
A lapunk által megkérdezett szakemberek mind az ágazatot sújtó
humánerőforrás-krízist említették mint problémagócot. Szinte minden
fronton gond van a traktorostól a gépkezelő szakemberig. S mivel a precíziós
gazdálkodás alapja az adatgazdagság – amelyeket nem elég összegyűjteni, de
szakszerűen, stratégiai szemlélettel ki is kell elemezni – az elemzői területen
meglévő szakemberhiány külön kihívás elé állítja a digitalizálódó agráriumot.
Mátra Zoltán szerint a hatékonyság kulcsa a jó mérés és az adatok szakszerű
elemzése, de Bűdi Károly is azt mondja, hogy „hiába vesszük föl az adatokat
a drónokkal, ha nincs szakember, akik azokat megfelelően kezeli”. Tehát az
adatbányászás és elemzés, illetve az ezt követő döntéstámogatás és -hozatal
területén van szükség fejlesztésre. Ugyanakkor Láng Vince nem látja ilyen
sötéten a helyzet, mert egyetemi szinten elindult a precíziós szakmérnök képzés,
az agrármérnökök is hallgatnak térinformatikát, de a nagyobb cégek házon
belül is tartanak képzéseket. Emellett elérkezhet az a pillanat is – legalábbis
Szabó Szilárd és az Agro Aim erre mozdulna el – amikor a gazdálkodónak nem
a szoftverkezelés megtanulásával kell az idejét töltenie, hanem a már előre
begyűjtött adatok alapján a felhőszolgáltatásra csatlakozva csak megadja az
utasítást a gépeknek, és azok elvégzik a munkát.

EGYEDI MŰVELÉSI ZÓNÁK MODELLSZÁMÍTÁSOK ALAPJÁN
A mérés és az adatok szükségessége mellett teszi le voksát Szabó Szilárd is.
Az adott tábla teljes területét térinformatikai módszerek segítségével művelési
zónákra osztják, hogy a tábla minden egyes pontjára profitoptimalizálást tudjanak
végrehajtani, majd az egyes zónákat precíziós talajmintavételezéssel mintázzák.
A minták laboratóriumi vizsgálatának eredményei alapján pedig minden egyes
művelési zónára speciális és egyedi tápanyaggazdálkodási tervet készítünk
– fejti ki az egyes munkafolyamatokat az Agro Aim Hungaria Kft. ügyvezetője.
Az adatokból kiolvasható, hogy az adott területen szükség van-e talajjavításra,
tápanyagutánpótlásra, s kiszámolható a művelési zóna terméspotenciálja is. Az
utóbbi értéknek megfelelően a kedvezőbb helyekre magasabb, a kevésbé kedvező
művelési zónákba pedig alacsonyabb tőszám kerül az adott művelési zóna
eltartó képességének megfelelően. A tőszámok pontos számításánál az Agro
Aim-nél egy huszonkilenc különböző tényezőt összegző – többek között talajtani
adottságok, termesztéstechnológia, éghajlat és fekvés, valamint az adott hibridre
vonatkozó hibridkarakterizációt figyelembe véve – modellszámítást vezettek be,
így rendkívül pontos tőszámjavaslatot tehetnek a partnereik asztalára.

Forrás: Kérdőíves felmérés adatai alapján készült az Agrárgazdsági Kutató Intézet Horizonáltis
Elemezési osztályán

Lippai Roland

„A precíziós gazdálkodás rendszere elemeire bontva is bevezethető”
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• Szekciók: Szántóföld, Kertészet, Állattenyésztés + Élelmiszeripar (ÚJ)
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Jelentkezzen kedvezményes jegyért: www.prega.hu
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Miként kapcsolódhat a precíziós gazdálkodás a növényvédelemhez és az
élelmiszerbiztonsághoz?
A növényvédőszerekből fakadó kockázatok csökkentése, az integrált növényvédelem alkalmazása közös érdek. Egyik fő feladatunk az integrált
növényvédelmi szemlélet, a célzott
és okszerű növényvédőszer-használat
elősegítése, vagyis hogy megvédjük
a termesztett növénykultúráinkat a
károsítóktól, de egyúttal szavatoljuk a
környezet és az élelmiszerlánc biztonságát is. Az élelmiszerlánc-felügyelet
első két alapillére: a talajvédelem és
a növényvédelem. Utóbbin belül is az
okszerű és célzott növényvédelem. A
precíziós gazdálkodás pedig nagyon jó
segítője ennek: a modern gépekkel és
gps-alapú technológiákkal megvalósulhat az okszerű és főként a célzott
növényvédelmi beavatkozás.
Az integrált növényvédelemnek milyen
további pilléreiről beszélhetünk?
A rendszer nem merül ki a növényvédőszerek használatában, jóval több,
mint ezek kijuttatása. Ide sorolhatjuk
a termesztéstechnológia tervezését, a
fajták kiválasztását, a területválasztást,
a károsító előrejelzési rendszerek
használatát, a rovarcsapdázási módszerek használatát, továbbá a területegységre és a kezelt egyedekre vetített elégséges vegyszermennyiség ki-
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Remekül illeszkedik
az integrált
növényvédelembe
a precíziós
gazdálkodás.
Jól segíti az
okszerű és célzott
beavatkozásokat,
ami az integrált
növényvédelem
egyik kulcseleme.
Gábriel Géza

juttatásának permetezési technikáját
és az ahhoz szükséges technológiát
(modern permetezőgépek, speciális
fúvókákkal és légszállítással, szükség
esetén gps helymeghatározással és
számítógépes szoftver vezérléssel) és
még lehetne sorolni. Visszatérve a precíziós növényvédelemhez, a permetezésekről például eltárolhatóak az
adatok, és azok statiszikai elemzése
a későbbi növényvédelmi eljárások
tervezéséhez nyújthat óriási segítséget, például a gazdasági hatékonyságot illetően, és a növényvédő szerek
használatából fakadó kockázatok csökkentésében. A helyesen alkalmazott
integrált növényvédelmhezkomoly elméleti és gyakorlati szaktudás szükséges, és nagyon fontos, hogy ez a
szaktudás Magyarországon rendelkezésre álljon. Hazánkban a növényorvosi
kamara helyi szinten elérhető tagjai,
a szaktanácsadási tevékenységükön
keresztül tudják segíteni a termelőket.

A precíziós gazdálkodás milyen előnyöket nyújthat az integrált növényvédelmi rendszer számára?
Az optimalizált tápanyagutánpótlás
elősegíti a növények megfelelő fejlődését. Egy megfelelően fejlett növény
ellenállóbb a károsítókkal szemben,
célzott növényvédelmi beavatkozásokat tesz lehetővé, ebben tudja segíteni
céljaink megvalósítását. Több legyet
ütünk vele egy csapásra: nemcsak
az élelmiszerbiztonsági szempontok
érvényesülnek, de csökkenteni tudjuk
a környezetterhelést, és persze ott
vannak a költségek is, hiszen ára van
a növényvédőszereknek, a termesztésnek is. Hosszú távon mindenkinek,
a fogyasztóknak, a gazdáknak, a környezetvédelemnekis az az érdeke,
hogy az integrált növényvédelem megvalósuljon, és ennek egyik eszköze a
precíziós gazdálkodás. Mostani tudásunk szerint ez teszi lehetővé a legcélzottabb és leghatékonyabb növényvédelmi beavatkozásokat, elterjesztése kulcsfontosságú, magától értetődő
társadalmi érdek.
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Hogyan tudnak segíteni, hogy a növényvédelmi alapelvek működjenek?
A jogszabályi környezet megalkotásával, illetve azok betartatásával. Ennek része a monitorozás, az adatok
értékelése, és azok visszajuttatása,
visszacsatolása akár a termelésbe A
felhasználási gyakorlatban a nemmegfelelőséget kiszűrve rá tudunk világítani arra, mi volt a probléma, így
biztosítva az élelmiszerlánc-biztonságot, a fogyasztók biztonságát, hogy
egészséges élelmiszerek kerüljenek
az asztalra. Ilyen például a növényvédőszer-maradék monitoring rendszer
is. Ha hazai felhasználásból származik
a nem megfelelő termék, azt a termelőig vissza követhetjük, hogy megtudjuk,
mi okozhatta a kifogásolást. Ez lehet
az adott növényvédő szerre vonatkozó
engedélyezési okirat előírásainak be
nem tartása, vagy akár egy rosszul
működő növényvédelmi gép. Gyakran
nem a határérték-túllépés a probléma,
hanem az olyan növényvédőszerek
használata, amelyek az adott kultúrában, vagy Magyarországon egyáltalán nem engedélyezettek.
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Milyen gyakran fordul ez elő?
A statisztikai adatok alapján, öszszességében teljesen európai átlagnak
megfelelő, 1 százalék környéki kifogásolási arány van, ennek döntő többsége fekete technológia. Ez az adott
kultúrában nem engedélyezett felhasználást jelent. Ez lehet nem szándékos is, lehet, hogy valaki nincs tisztában azzal, hogy az adott növényvédő
szer engedélye már megszűnt az
adott növénykultúrában. Az engedélyokiratok változhatnak, ezért fontos a
tájékozódás, például a NÉBIH engedélykeresőjében, ami évente többször
is frissül.
Tudna példát mondani az ilyen nem
engedélyezett felhasználásra?
A klórpirifosz esetében 2015 év végén
módosítani kellett az engedélyt, ami
azt jelentette, hogy almában, körtében, zölsdégfélékben és néhány egyéb
kultúrában vissza kellett vonni. Az
engedélyokiratok módosultak, de még
2016-ban és 2017-ben is sokszor találkoztunk a szer maradékával egyes
termékekben. Azt nem tudni, hogy
azért, mert az adott termelők nem
tudtak erről, vagy esetleg volt valami
egyéb oka. A nem engedélyezett felhasználás leggyakrabban a kiskultúrák esetében fordul elő. Olyan technológiai hiányok voltak/vannak ezekben a kisebb jelentőségű kultúrákkis területen termesztett növények:
kertészeti termékek, gyümölcs, zöldség, például torma növényvédelmében, amiket valahogy kezelni kell. Ez
világszinten probléma: egyes károsítók
ellen nincsenek engedélyezett szerek,
ez szinte leküzdhetetlen kihívások elé
állítja a termelőket.
Mit tudnak tenni az említett technológiai hiányok ellen?
Ezeket a technológiai hiányokat a
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AGROFIELD4.0

NÉBIH a Magyar Növényvédő Mérnöki
ésNövényorvosi Kamarával és a
Fruitvebbel karöltve térképezi fel,
a kiskultúrás engedélykiterjesztési
programban., A programcélja, hogy
alegégetőbb technológiai hiányokat
mérsékelni lehessen kiskultúrákban
történő engedélykiterjesztések segítségével.. Ezzel legális technológiát
tudunk biztosítani a termelőknek, így
csökkenthető a fekete technológia
alkalmazásának kockázata.
Tud-e olyan esetről, amikor a precíziós gazdálkodással elkerülhető lett
volna- egy-egy növényfertőzés, megakadályozható a növényvédőszer-maradék értékek túllépése?
Előfordulhatnak olyan növényvédelmi
helyzetek amikor másképp kellett
volna nekiindulni a fertőzés megelőzésének/megállításának, de ilyen esetekben a leggyakrabbaninkább késedelmes, esetleg rutinból elvégzett kezelésekről beszélhetünk. Egyik sem jó.
Fontos, hogy tudjuk, mikor védekezzünk, de az is hogy tudjuk, mikor
ne védekezzünk. Egy jól felkészült
szakember abban is tud döntést
hozni, hogy adott esetben nem szükséges a beavatkozás. Ha így dönt, tesz
az integrált növényvédelemért, tesz
az élelmiszerbiztonságért, a környezetbiztonságért és a termelői költségek minimalizálásáért is. A legköltségesebb beavatkozás az oktalan
beavatkozás.
Ballai Vince

DIGITÁLIS MEZŐGAZDASÁG

• Mit tartogat a digitális jövő?
• Van-e lehetőség felkészülni?
• A precíziós gazdálkodás gyakorlata, buktatói és előnyei
• I. III. generációs talajszkennerek működési alapjai
• Szintetikus vagy etikus élelmiszerek?
• Mit hoz a jövő a termelők és a fogyasztók számára?

MÚLT_JELEN_JÖVŐ_

2018.02.06.

Holiday Inn Budapest - Budaörs 2040

www.digitalismezogazdasag.hu
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> program, regisztráció
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A precíziós gazdálkodás célja többek között
a helyspecifikus növényvédelem, a hatékonyság
növelése, alkalmazásával csökkennek
a veszteségek, és ezek révén csökken
a környezetterhelés is. Itt ér össze a TOPPS-szal,
aminek a fő feladata a felszíni és felszín alatti vizek
védelme. A precíziós növényvédelmi technológiát
nemcsak gazdasági, de környezetvédelmi
szempontból is megéri alkalmazni – mondja
dr. László Péter talajtani szakértő, a TOPPS
magyarországi koordinátora.

Nagyon erős trendől beszélünk, ami
az egész világon érzékelhető, ugye?
Az Európai Növényvédelmi Szövetség
elkötelezett a növényvédőszerek helyes
használata mellett a fenntartható mezőgazdaság érdekében. A helyes gazdálkodás gyakorlatának három alappillére van: az infrastruktúra, ami a
korszerű, helyspecifikus, precíziós növényvédelem alapeleme, ide sorolhatjuk az ehhez használt eszközöket
(permetezőgépek, egyéb kijuttató eszközök); a másik a megfelelő technológia, a károkozók, a gyomborítottság felmérésétől, az ellenük való
védekezés, irtásuk módszerei; a harmadik – és a legfontosabb a TOPPS
szempontjából – a szakszerű munka.
Ide a növényvédő-szerek előírásszerű alkalmazását értjük, hogy a velük
dolgozók betartsák az engedélyokiratban leírtakat, és a környezettudatosság is vezérelje őket a gyakorlatban.

A precíziós
gazdálkodás
és a TOPPS

Aki szeretne nyitni a precíziós gazdálkodás irányba, talál-e hozzá valamilyen célzott anyagi vagy más jellegű
támogatást?
Létezik támogatás például modern
kertészeti gépek beszerzésére. A minisztérium tavaly elindított egy sikeres programot, amiben olyan permetezőgépekre cserélhetik le a meglévőket a gazdák, amikkel képesek helyspecifikus, precíziós növényvédelmet
folytatni. Pénzügyi támogatás jöhet
emellett a helyes gazdálkodási gyakorlatot vállalók számára az agrárkörnyezetvédelmi programokból, és
vannak más ösztönzők is.
Fontos a szakmai támogatás is. A
növényvédelmi szakemberek, szakirányítók továbbképzésében tananyagként szerepel a TOPPS-program,
ami komplex oktatási anyagként többek között tartalmazza az integrált
növényvédelmet, az új technológiák
alkalmazását is. Az elérhető előadá-

sok, kiadványok és kézikönyvek segítenek abban, hogy megvalósulhasson
a szemléletváltás. Azt is szeretnénk
elérni, hogy ez program a felsőfokú
növényvédelmi oktatási rendszerbe,
növényorvosok, növényvédelmi mérnökök képzésébe is beépüljön.
Milyen tapasztalatai vannak a precíziós
technológia elterjedtségéről, mekkora
a nyitottság erre a gazdálkodók körében?
Jól látható, hogy a generációváltásnak
van ebben nagy szerepe. A vízválasztó
az ötvenes korosztály, efelett már
nem sokan váltanak. Az a fontos,
hogy a gazdálkodók, a mezőgazdasági
szakemberek, az egyetemi évek alatt
26
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találkoztak-e már az új rendszerekkel.
Az információs forradalom generációi,
és akik már láttak ilyet külföldön,
alkalmasak erre, tudnak bánni az új
eszközökkel. Ebben a generációban
már megtörtént a szemléletváltás,
meg van bennük a környezettudatosság. A motiváció megvan, a gép megvan, de nagyon fontos, hogy itt ne álljon
meg a dolog, és az új a technológiákat
el tudják sajátítani, mögé lássanak,
mi az az algoritmus ami alapján el
lehet végezni ezt a munkát. Ennek
a működtetésére viszont olyan adatrendszerre van szükség, amivel alkalmazható a technológia. Fontos, hogy
jól georeferált adatok álljanak rendel-
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Tévhitek a
növényvédőszerekről

A precíziós
gazdálkodás
és a TOPPS

beszéljünk a tényekről

kezésre akár a gyomborítottságról,
akár a betegségek, károkozók megjelenéséről, legyen szó. Ebben van
nagy elmaradás, ezt nem várhatják
kívülről. Az ilyen adatokat a gazda tudja
a legjobban begyűjteni és kezelni. Itt
kell előrelépni, hogy ez az információ
rendelkezésre álljon.
Konkrétan mire lehet felhasználni
ezeket az információkat?
Akár növényvédőszereket kijuttató
eszközök, például permetezőgépek
beállításához: a precíziós eszközök
képesek a szórókeret szakaszos elzárására, és olyan a szórófejek kialakítása, revolveres cserélhető fejű
vagy akár automatizált, hogy finomabb, vagy durvább cseppméretet is
tudnak a fúvókák. Így mindig az adott
paramétereknek megfelelő menynyiségű és minőségű (a legmodernebb gépeknél már a tartály is osztott) növényvédő szereket vagy szerkombinációt juttatnak a területre a
táblák heterogenitásától (gyomborítottság, betegségek, kártevők elfor-

A Növényvédelmi Szövetség 2017-ben indította el
#VeleVagyNelkule (#WithOrWithout) kampányát,
melynek egyik célja a felelős növényvédőszer
használat mellett, a fogyasztói tudatosság erősítése.
A kampányhoz érkezett hozzászólásokból,
és a kampánnyal kapcsolatos beszélgetések
során kiderült, hogy vannak olyan témák,
amelyekkel kapcsolatban sok félreértés, tévhit
él a közvéleményben. Összeszedtünk néhányat
ezek közül, hogy ezzel is segítsük az olvasónkat,
ha hasonló vitákban kell tényekkel érvelnie.

dulása, talajtani paraméterek) függően. A gépek akár centiméteres,
milliméteres pontossággal is tudnak
dolgozni, de a növényvédelemnél a
méteres nagyságrendű pontosság
már elegendő.
Milyen mértékben lehet csökkenteni
a környezeti terhelést a precíziós
gazdálkodással?
Majdnem a felére csökkenthető a
terhelés, abból kiindulva, hogy a nemzetközi szakirodalom alapján 40 százalékos szermegtakarítást lehet elérni az új technológiákkal. Ez a megművelt sok ezer hektárra vetítve óriási
környezetterhelés-csökkentést jelent.
Nem csak gazdaságilag, de környezetvédelmi szempontból is forradalmasítja a termelést az új technológia, és akkor még nem is
beszéltünk a munkaszervezés és az
üzemstruktúra változásairól. A fenntartható mezőgazdaság alapvető érdeke hogy megtörténjen az átállás
a precíziós gazdálkodásra.
B. V.
28
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• A Növényvédelmi Szövetség
valójában abban érdekelt, hogy minél
több növényvédőszert adjanak el
A Növényvédelmi Szövetség tagjai a növényvédőszer-gyártó és forgalmazó vállalatok,
ugyanakkor a Szövetséget nem reklám- vagy
fogyasztás-ösztönzési céllal hozták létre. A Növényvédelmi Szövetség küldetésében különös
jelentősége van a közvélemény tájékoztatásának az ipar tevékenységéről, ismertetve a termékek területén elért tudományos haladást
és a termékek alkalmazását, különös tekintettel a fenntartható mezőgazdaságra és az integrált növényvédelemre és a környezetvédelemre.
Az
NSZ
értékeiről,
hitvallásáról és céljairól a www.hucpa.hu oldalon olvashat
bővebben.
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ha a felelőtlenség felett szemet huny.
• Növényvédőszerek nélkül
egészségesebb élelmiszert
lehet előállítani.
A kijelentés ebben a formában – az
általánosítás miatt - hamis, hiszen
például számtalan olyan gombabetegség van, melyek védekezés hiányában
toxinokkal szennyezhetik a termést.

• Sok gazda felelőtlenül
használja a
növényvédőszereket
Nagyon könnyen belátható, hogy a
gazdálkodók alapvető érdeke és kötelessége az, hogy a növényvédőszereket
nagy gondossággal és felsőséggel
használják. A növényvédőszerek jelentős költségtételt jelentenek, ezért a
gazdák érdeke az, hogy csak okszerűen
használják ezeket és az előírt engedélyokiratban meghatározott dózisban.
A terményeket gyakran ellenőrzik, ezért
az ismeretlen forrásból származó,
esetleg tiltott, vagy a szükségest jelentősen meghaladó dózisú növényvédőszer-használat esetén a gazda azt kockáztatja, hogy esetleg az egész termése eladhatatlanná válhat, így egy
komoly növényvédelmi hiba akár csődbe is viheti. Ezen felül bizonyos növényvédőszereket a hatályos jogszabályok szerint csak növényorvosi vényre
és növényorvos felügyelete mellett
használhat, és természetesen az adott
növényorvos a hivatását kockáztatja,

• Növényvédőszerekre valójában nincsen szükség, csak a
vegyipari lobbi akar pénzt csinálni belőle.
A növények, élelmiszerek károsítói, betegségeinek kezelésére, megelőzésére
már a korai földművelő népek felfigyeltek, s a növényvédelem gyakorlata is
többezer éves múltra tekinthet vissza. Növényvédelem és növényvédőszerek
nélkül a gazdálkodók sokszor teljesen elpusztult terméssel nézhetnének
szembe, vagy olyan mérgező élelmiszereket tudnának csak előállítani, amik a
középkorban tízezrek halálát okozták.
• A modern mezőgazdaság
kimeríti a földet és szennyezi a
környezetet.
A jogszabályalkotók, a növényvédőszergyártók, a szakmai szervezetek és a
gazdálkodók mind sokat tesznek azért,
hogy a környezetet óvják, védjék a
biodiverzitást, ez alapvető, hosszú távú
érdekük is. Ebben nagy segítségükre
van az elmúlt évek tudományos és
kutatási eredményei, a mezőgazdasági
technológia és gyakorlat nagyon sokat
fejlődött az utóbbi években, s ezek a
szempontok sokkal fontosabbakká váltak, mint korábban. Az utóbbi időben
számos új és (régi új) gazdálkodási
módszer is kezd elterjedni, mely jóval
kevesebb növényvédőszert használ a
korábbi gyakorlatoknál, ezek további
fejlődése és elterjedése várható.

• A biogazdálkodás
növényvédőszer-mentes.
Ez egy általánosan elterjedt tévhit, a
hatályos szabályozás szerint a biogazdálkodásban is szabályozott módon, az erre a területre engedélyezett
listán szereplő növényvédőszerek használhatók. A lista a NÉBIH honlapján
megtalálható.
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A magyar társadalom a kisebb-nagyobb pozitív kilengések ellenére sem áll a
legjobban a környezettudatoság – beleérve a szelektív hulladékgyűjtést – frontján.
A társasházakba és a közterületekre kihelyezett hulladékgyűjtő szigetek körüli
káosz pontosan mutatja a lakosság szelektív gyűjtéssel kapcsolatos attitűdjeit.
Nézzük a számokat: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2015-ben
több mint 2,6 millió tonna kommunális hulladék keletkezett Magyarországon,
ennek mintegy 80 százalékát a lakosság állította elő. E mennyiségnek mindössze
10 százalékát gyűjtötték szelektíven. Kérdés, hogy a környezettudatossággal
mint normával milyen viszonyban vannak az ipar- és a mezőgazdaság szereplői.

TUDATOSSÁG ÉS
MUNKAERŐHIÁNY

KÖZEL 1700 TONNA
„Társadalmi szinten látok problémákat, hiszen a hulladékgyűjtés kultúrája jelen
pillanatban még viszonylag alacsony szinten áll, ám mégis optimista vagyok,
mert a mezőgazdaságban a növényvédőszeres göngyölegekkel kapcsolatos
hozzáállás javulását tapasztaltuk az elmúlt években” – mondta Fenyvesi Rita.
A CSEBER Nonprofit Kft. ügyvezetője pedig igencsak rálát a folyamatokra,
hiszen a CSEBER immár 15 éve van jelen a piacon, ezalatt szervezte és
koordinálta a növényvédőszerekkel szennyezett göngyölegek visszagyűjtését
és azok ártalmatlanítását. A folyamatban kiemelt szerepe van a 160 gyűjtőhely
mellett a növényvédő szerek felhasználóinak is, mivel a szermaradványok
megsemmisítése és a szennyezett göngyöleg kezelése az ő feladatuk. A CSEBER
viszont ingyenesen átveszi az üres, szakszerűen kimosott göngyöleget, trükközni
pedig talán egyre nehezebb, hiszen manapság már igazolni kell a göngyölegek
leadását. A CSEBER egyébként az elmúlt években egyre többet gyűjt be és
kezel a viszonylag változatlan mennyiségű hulladékból. 2016-ban közel 1700
tonna hulladékot gyűjtöttek be – a teljes kibocsátás mintegy 74 százalékát –
ami komoly növekedés a fél évtizeddel korábbi mennyiséghez képest úgy,
hogy a növényvédőszer-kibocsátás volumene csökkenő tendenciát mutat. A
látszólag ellentmondó folyamatok mögött a termelők tudatossága és jogkövető
magatartása húzódhat meg. És ha tudatosság, akkor precíziós gazdálkodás.

Nincsen könnyű helyzetben a hulladékipar,
hiszen miközben az éves szinten
keletkezett hulladékmennyiség nem
csökken, a rendszert humánerőforrásés kapacitásproblémák sújtják.
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MUNKAERŐGONDOK
A göngyölegbegyűjtés nem ad hoc módon történik, hiszen évente két – egy nyári
és egy téli – gyűjtési időszakra terjed ki a program, ám számos más ágazathoz
hasonlóan több számos kedvezőtlen folyamat érte el a hulladékipart is. A
termelők beviszik a gyűjtőhelyekre a göngyölegeket, ám azok elszállításáról már
a CSEBER gondoskodik, viszont egyre többször fordul elő, hogy nincs, aki felüljön
a targoncára vagy elvezesse a kamionokat a gyűjtőpontokra – festi le a szektor
humánerőforrás-helyzetét a kft. ügyvezetője. A begyűjtőhelyeken is sok helyen
gondot jelent a nagymértékű fluktuáció. Egyelőre nem találják az ellenszert,
mert ugyan a béremelés pozitív hatása logikus elvárás lenne, de sajnos ezek
a munkakörök nem igazán vonzóak a munkakeresők számára. Ráadásul
a béremelésnek mindenkire ki kell terjednie a bérfeszültségek elkerülése
miatt, ez megdobja az egész rendszer költségszintjét. A helyzetet nehezíti,
hogy megugrottak az égetési költségek is, miközben a hulladékfeldolgozás
kapacitása is véges. Ráadásul a kft. erőforrásait leköti az olyan göngyölegek
kezelése is, amihez „gyakorlatilag semmi közük nincsen”. Egyre divatosabbak
a folyékony termésnövelő szerek, és az innen származó kannák a CSEBER
udvarán landolnak. „Nagyon erős kommunikációt folytatunk annak érdekében,
hogy ez a helyzet megváltozzon, mivel a növényvédő- és a termésnövelő szerek
esetében két különböző termékcsoportról van szó, így más-más eljárása és
folyamatra lenne szükség a kezelésükhöz, nekünk pedig csak az előbbire van
kapacitásunk és jogosítványunk” – magyarázza Fenyvesi Rita.
Lippai Roland

Motivációs
töredékek
Öné a cég, ezzel kel, ezzel fekszik, szinte minden
percében érte dolgozik. Nem nézi az időt, nincs
olyan, hogy késő este vagy vasárnap van. És a
munkatársai? Ők is így állnak a munkához?
Valószínűleg nem. Számukra – tisztelet a kivételnek
– ez csak egy munkahely, ahol jó lenne a lehető
legkevesebb munkával megúszni a napot. Ezzel el
is jutottunk ahhoz a kérdéshez, ami évezredek
óta foglalkoztatja a munkaadókat: hogyan lehet
a legjobban motiválni a munkavállalókat?
A téma irodalma könyvtárnyi, jelen keretek között csak azt kísérelhetjük
meg, hogy kiválogassunk néhány tippet, amit több forrás ajánl a nemzetközi
szakirodalomból, és az olvasók elé tárjuk őket. Minden vezetőnek magának kell
kiválasztani az eszköztárból azt, ami az ő alkalmazottainál működni fog, és persze
azt, ami az ő személyiségének a leginkább megfelel, és amit következetesen,
hosszú időn át követni tud. Csakis ettől remélhető a siker.

1. A legfőbb motiváció a pénz. Igaz? Ha a konkurense kétszer annyit

PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS ÉS A CSEBER
A precíziós gazdálkodás a mezőgazdaságunk jövője, ennek egyik fontos eleme
például az is, hogy a gazdálkodók már napi szinten használják az online
eszközöket. Bármikor könnyen meglátogathatják a CSEBER weboldalát is, ahol
az érdeklődök a Google térképes kereső applikáció segítségével kereshetik
meg a gyűjtőpontokat – mondta Fenyvesi Rita. A portálon elérhetőek az ECPA
(European Crop Protection Assiciation) rövid oktatófilmjei is amik a kiürült
növényvédőszeres göngyölegek szakszerű tisztítását mutatják be. A CSEBER a
jövőben is tervezi weboldalának folyamatos fejlesztését, hogy ezzel is segítse a
precíziós gazdálkodás fejlődését.

tudna fizetni, mit Ön, el tudná csábítani az összes alkalmazottját?
Ha igen, akkor baj van, mindenesetre a kérdés csak elméleti, hiszen
a gazdálkodás menete és a bérekre fordítható összeg hasonló az
összes vállalkozónál. Nagyon nagy különbségek nincsenek, tehát –
még egyszer: a szélsőséges eseteket leszámítva – elsősorban nem a
pénz a legfőbb motiváló faktor. Azt is mondhatja egy munkaadó, nála
olyan a munkarend, hogy ott nem lehet lazsálni. Mindenhol lehet, ne
becsüljék le a munkavállalók találékonyságát. Ha pedig tényleg nincs
erre lehetőség, még mindig lehet gondatlan, rossz munkát végezni. Az
a cél, hogy az alkalmazott szívvel-lélekkel akarjon dolgozni a cégért,
mert érti, hogy neki is ez a legjobb.
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2. Tegye világossá a munkavállalók számára, hogy mit vár el tőlük. Ha

Önnek így egyszerűbb, írja le egy lapra vagy egy excell táblázatba, melyik
munkatársának mi a feladata, sőt azt is megjelölheti, ezek közül melyek
a legfontosabbak. Ez hatékonysági kérdés is, egyetlen jól szervezett
cégben sem hangozhat el az a mondta, hogy „Nem tudtam, hogy ez az
én feladatom.” Az Ön számára ez lehetővé teszi a terhek jobb elosztását.
A leírást természetesen frissíteni kell, ha a helyzet változott.

3. Ismerje meg az alkalmazottait. A Trónok harca című könyvből és

film rajongótábora hatalmas, nem véletlenül és nem érdemtelenül, a
könyvben időnként nagyon komoly gondolatok fogalmazódnak meg.
Aemon mester meséli Eddard Starkról, Deres uráról, hogy ha tudott,
mindig együtt ebédelt a katonákkal a táborban. Leült a tűz mellé
beszélgetett, ivott, tréfálkozott velük. Egyrészt így nagyon sok mindent
megtudott, ami egyébként nem jutott volna el hozzá, másrészt van itt
még egy másik fontos elem is. Aemon mester fogalmazza meg a kérdést:
„Hogyan várhatta volna, hogy meghaljanak érte, ha nem is ismerik?”
Végül is erről van szó. Ön hogyan várhatja, hogy az alkalmazottai kitegyék
a lelküket Önért vagy a cégért, ha nem ismerik?

4. Az előző ponthoz egy kis kiegészítés: nem minden cégvezető beszél

6. Az alkalmazottak is lássák a célt! Az egyik főzős műsorban láttam

szívesen magáról. Nem is kell. A modern marketing egyik eszköze a
storytelling, a történetmesélés, ami kapcsolatot, kötődést teremt a
fogyasztó és a márka között, működik azonban a főnök-beosztott vagy
a cég-alkalmazott viszonyban is. Meséljen a cég történetről: „Először
még csak ketten voltunk a cégben…. Az első partnerünk xy volt, és
rögtön az első megrendelésnél azt történt, hogy… Az első nagy bulit
akkor tartottuk, amikor…” Ez a kommunikációs technika egyébként
nemcsak a kötődés megteremtésére alkalmas, hanem a munkatársak
inspirálására, sőt egy nagyobb ívű jövőkép felvázolására is.

egy vezetői szempontból is nagyon tanulságos történetet. Két csapat
versengett, élükön egy-egy konyhafőnökkel. Viszonylag komplex feladatot
kellett végrehajtaniuk megadott idő alatt. Az első csapat vezetője vette
a fáradságot, és részletesen elmagyarázta, milyen étel készül, a másik
csapat vezetője úgy gondolta, szigorúan kézben tartja a folyamatokat, és
a főzés ideje alatt végig minden csapattársának pontosan megmondja,
mit csináljon. Ahogy telt az idő, úgy vált egyre világosabbá, hogy az első
csapat taktikája volt a jó. A versenyzők pontosan tudták, merre kell
menniük, saját ötleteiket is beleadták, és hagyták a vezetőjüket dolgozni.
A második csapat tagjai annyit tudtak, hogy most fel kell darabolni
a hagymát, most meg kell pucolni a répát, de nem tudták, mi lesz a
végeredmény. Kérdeztek, elbátortalanodtak, hibáztak, összezavarodtak.
Ezt a helyzetet nem lehet egy az egyben megfeleltetni a munkavégzés
közben kialakuló szituációnak, de valószínűleg az is hasonló lenne. Az
az alkalmazott dolgozik jól, aki látja a célt, és tudja azt is, az ő munkája
hogyan járul hozzá az eléréséhez. Akár heti célokat is kitűzhet, egy kis
jutalommal, így a kollégák látják, hogy a célok elérhetőek, és érdemes
kicsit keményebben dolgozni.

5. Figyeljen oda arra, mi az, amit a munkatársai szeretnének elérni. Egy

amerikai farmer mesélte: „Tudtam, hogy az egyik munkásomnak fontos,
hogy elmehessen edzeni, de az aratás alatt nagyon sok volt a munka,
és nem jutott el a konditerembe. Megbeszéltem vele, hogy hetente
háromszor-négyszer elmehet hamarabb, ha a többi napon ledolgozza
a kieső órákat. Nagyon hálás volt, és én sem jártam rosszul, hiszen
ugyanannyit dolgozott, mint korábban, de sokkal lelkesebben.” Csak egy
kis gesztus, nem kerül pénzbe, mégis sokat számít. Egy másik példa:
ha tudja egy munkatársáról, hogy szüksége van pénzre, mert lakást
vagy autót venne, gyereke született, vagy egyetemre meg a gyereke,
ajánljon fel neki valamilyen külön munkát plusz pénzért. Úgyis keresne
másodállást, így legalább a cégnél marad, és megcsinál néhány eddig
elvégzetlen feladatot.

7. Tartsa tiszteletben a munka-magánélet egyensúlyát. Önnek lehet,

hogy a munka az élete, ha így döntött, joga van hozzá, hogy így legyen. De
mindenkinek joga van a magánéletre is. Nem lesz rossz munkaerő attól,
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hogy a nyolc óra leteltével hazamegy, ha keményen végigdolgozta a napot.
Megfordítva: nem az a jó munkaerő, aki két órával a munkaidő vége után
is ott van még. Kutatások egyébként azt mutatják, hogy hatékonyabbak
azok a cégek, ahol tiszteletben tartják a munka-magánélet egyensúlyt.

Az Integrált Növényvédelemi Technológia
olyan módszertan, mely
az összes növényvédelemre használható
módszert és eszközt
alkalmazza.

Még valami, ami nagyon fontos. Ha észreveszi, hogy olyan ember van a
csapatban, aki nem oda való, bomlaszt, intrikál, ne habozzon elküldeni.
Ne legyen lelkiismeret-furdalása, nem kell sajnálni, ez üzlet, itt nincs
helye érzelmeknek. Ha nem teszi, lehet, hogy emiatt fog értékes
dolgozókat elveszíteni.

8. „Ne csak abban legyen biztos, hogy a jó emberek ülnek a buszon,

hanem abban is, hogy mindenki a megfelelő helyen ül.” Nagyon fontos,
hogy tudja, melyik munkatársa miben erős, és olyan pozícióba helyezze,
ahol éppen ezt a képességét kell használnia. Csak az érthetőség kedvéért
túlzok egy kicsit: ne rakja fel a kétbalkezes technikai analfabétát egy
drága és bonyolult gépre. Megtanulja, ha muszáj, de sose lesz igazán
jó benne. Nem sokkal többre menne olyasvalakivel, akinek ez az élete
álma? Ügyetlen emberünknek találjon olyan munkát, ami közelebb áll a
szívéhez, mindenki jobban fog járni.

V. É.

Csak gazdasági és
környezetvédelmi
szempontból is
indokolt eszközöket
használ, hogy az
emberi egészségre
gyakorolt kockázatokat csökkentse vagy
minimalizálja.

Források: http://www.farmfutures.com, https://www.inc.com

www.hucpa.hu/vele-vagy-nelkule
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Forrás: European Initiative for Sustainable Development in Agriculture (Nov 2015)
http://sustainabFle-agriculture.org/wp-content/uploads/2015/11/Topic-Sheet-IPMfinal-241014.pdf
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Növényvédő szerrel
vagy nélküle?

A globális terméshozam
akár

40%-a
is elveszhet a
növényi károsítók,
megbetegedések és
kártevők miatt.
Növényvédő szerek
nélkül ez a veszteség akár
a duplájára is nőhet.

www.hucpa.hu/vele-vagy-nelkule
Source: European Union, Europian Parliament (2015), Draft Report
on Technological solutions to sustaniable agriculture in the EU (2015/2225(INI)
Source: OEDC/FAO (2012), OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 – 2021,
OECD Publishing in FAO.

