Osivo a sadba

Agronómom viac ako pol storočia
Barbora Hozlárová; Limagrain

Spoločnosť Poľno SME, s.r.o. Palárikovo úspešne podniká v oblasti poľnohospodárstva už niekoľko desiatok rokov. V roku 1996 sa stala nástupníckou
organizáciou bývalého Štátneho majetku a odvtedy ju poznáme ako Poľno SME, s.r.o. Palárikovo spoločne so
sesterskými firmami Agrodružstvo TP,
s.r.o. Palárikovo, Poľnohospodárske
družstvo Palárikovo a AG H-N, s.r.o.
Nevidzany. Firmy spolu obhospodarujú viac ako 6 700 ha pôdy.
Agronomický fenomén
Jedným z veľmi dôležitých ľudí spoločnosti
Poľno SME je pán agronóm Alojz Kosík. Celoživotná oddanosť, chuť k práci, hlboký vzťah
k práci agronóma je dôvodom napísania článku, venovaného tejto osobnosti s ohromnými
znalosťami a viac ako 50 ročnými skúsenosťami. Začiatok jeho praxe sa začal písať na Poľnohospodárskom družstve v Zemnom, kde
strávil väčšiu časť svojho pracovného života.
Začínal tu ako 14,5 ročný chlapec, ako robotník, a časom sa vypracoval na pozíciu agronóma. Vačšiu časť pracovného života hovoríme
práve preto, že odchod do dôchodku z Poľnohospodárskeho družstva v Zemnom nebol
pre pána Kosíka ukončením pracovných povinností. Následne bol požiadaný majiteľom
firmy Poľno SME, s.r.o. Palárikovo Ing. Černákom, aby nastúpil na miesto agronóma. Pán
Kosík súhlasil a začal, ako on sám hovorí, v 60.
rokoch ďalšiu etapu svojho profesného života.
Vtedy ani netušil, že bude prinášať hodnoty
tejto firme krásnych, plne aktívnych 15 rokov.
Pokusy, ktoré pán Kosík od roku 1974 každoročne zakladal, priniesli nielen do jeho života
mnoho zaujímavých a významných ľudí. Práve
pokusy poukazujú aj na výnimočnosť práce
pána Kosíka v tom čase (70.–80. roky), výnimočná bola snaha vyskúšať niečo nové, nie
stále dookola pestovať len tie isté, respektíve
dostupné odrody.

tený, prejavil som záujem o pokusníctvo. Odvtedy sa stalo každoročnou nevyhnutnosťou
napredujúcou k výberu správnych odrôd až
doposiaľ“ priznáva sa agronóm.
Pán Kosík riadi rastlinnú výrobu v spoločnosti Poľno SME, s.r.o. Palárikovo na 3 500 ha
ornej pôdy v niekoľkých katastrálnych územiach - Palárikovo, Žofia, Rastislavice, Nové
Zámky, Bánov, Jánošikovo, Ružový dvor. Pôdne zloženie je tvorené súborom veľmi ťažkých, poloťažkých a pieskových pôd. Najväčšie zastúpenie majú poloťažké pôdy. Pestujú
pšenicu ozimnú, slnečnicu, cukrovú repu,
jačmeň jarný, repku a takmer 50 % celkovej
výmery zaberá kukurica.
Roky, ktorými sa pán Kosík zaoberá pokusníctvom, si dovolím tvrdiť, vypovedajú o jeho
odbornosti ako aj o rozsiahlych skúsenostiach,
ktorými prispel k vynikajúcim výsledkom
a prosperovaniu firmy Poľno SME. Na otázku,
či by odporučil podobný postup z hľadiska
zakladania pokusov aj ostatným poľnohospodárom, pán Kosík odpovedal: „Jednoznačne
áno! Nie je nič lepšie ako si vyskúšať správanie
sa hybridov vo vlastnom chotári“. S úsmenov
pán Kosík spomína na rok 2004, kedy nastúpil
do Poľno SME a zástupcovia osivárskych firiem
ho ihneď navštevovali s prosbou, či bude pokračovať v pokusoch, keďže o ňom vedeli ako
o „veľkom pokusníkovi“. V priebehu pár dní
sa mu nazbieralo viac ako 100 odrôd do pokusov. Samotná idea pokusov sa však veľmi
nepozdávala vedeniu spoločnosti, ktoré vtedy
namietalo, že pokusy by mal robiť ÚKSUP. Pán
Kosík vedel argumentovať, jeho úmysel vybrať
odrody vhodné do ich podmienok, odprezentoval práve v pokusoch, keďže dovtedy nič podobné nerobili. Keď prišiel september a začal
zber, vedenie bolo prekvapené vypovedacou
hodnotou pokusov, dosiahnutými úrodami aj
rozdielmi medzi odrodami. O zámere už nebolo pochýb, a tak agronóm mohol pokračovať
v dlhoročnej pokusníckej tradícii.

Pokusníctvo
V 70. rokoch bolo pokusníctvo v rámci Československa v plienkach. Začínalo sa pokusmi
s jačmeňom, pšenicou a postupne sa pridávali aj iné plodiny ako kukurica, sója a mnohé
ďalšie. Pán Kosík spomína na začiatky, kedy
začínal s 12 odrodami jačmeňa a v porovnaní so súčasnosťou, toto množstvo narástlo až
na vyše 120 odrôd. Postupne pribudli aj chemické pokusy, ktoré opäť posúvali poľnohospodárstvo do vyšších úrovní, čím aj uľahčovali
prácu poľnohospodárom, najmä z hľadiska
nových poznatkov. „Bol som mladý a zanie-
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Včera a dnes
Keďže práca agronóma je neoddeliteľnou
súčasťou manažmentu podniku, opýtali sme
sa, aký rozdiel vidí, keď začínal v porovnaní
s dneškom: „Keď som začínal, veľa prác sa
vykonávalo ručne, napríklad zber kukurice,
čistenie repy, orba pluhom, okopávanie... Čo
sa týka poznatkov, tie bolo ťažšie získať. Dnes
máme výkonné stroje, vyspelá technika aj poznatky sú voľne dostupné v literatúre, na internete. Agronóm môže rýchlo identifikovať
patogény. Keď som začínal, bol to problém.

Alojz Kosík, Poľno SME, s.r.o. Palárikovo
Istota agronóma o prípadnej chorobe alebo škodcovi bola maximálne 40–50 %, dnes
máme takmer 100 % istotu. Taktiež práce spojené s administratívnou činnosťou boli zdĺhavejšie, časovo náročné“ dodáva pán Kosík
a ďalej konštatuje, že súčasná doba priniesla
okrem výdobytkov a nových poznatkov ale aj
určité nedostatky. Každý ich vníma na svojom
podniku, no čo sa týka slovenského agropodnikania, pán Kosík v dobrom spomína na vtedajšie plánované poľnohospodárstvo. „Dnes
každý podnik pestuje, čo chce a to vedie k situáciám, že výkupcovia komodít majú plné
sklady, vykupovať nechcú a dopytujú sa toho,
čoho je málo. Preto bolo plánované poľnohospodárstvo dobrou cestou. Keby sa mohlo
plánovať, predišlo by sa mnohým problémom
a stratám, ktoré významne ovplyvňujú pestovateľov“ uvádza agronóm.
I keď je profesia agronóma náročná a zodpovedná, pán Kosík nad zmenou povolania nikdy
neuvažoval. Aj keď bol vynikajúcim futbalistom
a človekom nadaným v mnohých oboroch, zostal verný poľnohospodárstvu. To isté radí aj
mladým ľuďom: „Treba len vydržať.“ Myslím, že
táto myšlienka hovorí za všetko a stala sa aj železným pravidlom pána Kosíka, ktorý dodnes
vykonáva prácu agronóma a jeho vek na ňom
vôbec nebadať, práve naopak. V závere som
sa opýtala, aké má pán Kosík skúsenosti so
spoločnosťou Limagrain, resp. so značkou LG
a on s úsmevom odpovedal: „Osivá spoločnosti
Limagrain poznám už minimálne 40 rokov, keď
ešte na Slovensku nemala samostatné zastúpenie. Tradične každý rok mám v osevnom postupe kukuricu, repku alebo obilniny“.
Rozhovor s pánom Kosíkom bol veľmi zaujímavý, plný skúseností a životnej múdrosti.
Jeho elán a veľká energia sú veľmi nákazlivé.
Som vďačná za naše stretnutie.
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