Növénytermesztés

Több mint fél évszázad agronómusként
A Tótmegyeri (Palárikovo) Poľno
SME Kft. már jónéhány éve sike−
resen vállakozik a mezőgazdasági
ágazatban. 1999−ben vált az egy−
kori állami gazdaság jogutódjává,
ekkor vette fel a Poľno SME, s.r.o.
Palárikovo nevet, és testvérszerve−
zeteivel − Agrodružstvo TP, s.r.o.
Palárikovo, Poľnohospodárske
družstvo Palárikovo és az AG H−
N, s.r.o. Nevidzany – együtt össze−
sen 6700 hektáron gazdálkodik.

Az agronómusi pályán
A Poľno SME társaság szakemberei között
fontos szerepet tölt be Kosík Alajos agro−
nómus. Odaadása, munkakedve, az agro−
nómusi tevékenységgel való szoros kap−
csolata indokolja a róla szóló cikk megírá−
sát, akinek több mint 50 éves tapasztalata
van a szakmáról. Gyakorlati tevékenysé−
gének meghatározó részét a Szímői Mező−
gazdasági Szövetkezetben végezte, ahol
14,5 évesen munkásként kezdett el dolgoz−
ni, majd fokozatosan küzdötte fel magát az
agronómusi pozícióba. Azonban nyugdíj−
ba vonulása után sem tette le a lantot, mi−
vel a Poľno SME Kft. tulajdonosának
Cernák úrnak a felkérésére elvállalta a tár−
saság agronómusi tisztségét, és amint el−
mondta 60 évesen belevágott szakmai éle−
tének újabb kihívásába. Azok a szántóföl−
di kísérletek, amelyeket 1974 óta évente
végzett, számtalan érdekes és jelentős sze−
mélyiséggel való kapcsolatot is hoztak a
számára. Éppen ezek a kísérletek utalnak
munkájának fontosságára, amit a 70–80−as
években végzett, elsősorban annak érdeké−
ben, hogy új dolgokat is kipróbáljon, ne
csak állandóan ugyanazokat az elérhető
fajtákat termessze.

Kísérletezés
Az előző évszázad hetvenes éveiben az
egykori Csehszlovákiában a kísérletezés
még gyerekcipőben járt. A kísérletek az
elején árpával és búzával folytak, majd fo−
kozatosan egyéb növények is bekerültek a
vizsgált növények közé, pl. a kukorica, a
szója és egyebek. Kosík Alajos úgy emlék−
szik a kezdetekre, hogy 12 árpafajtával
kezdte a kísérleteket, jelenleg ezek száma
már 120−nál tart. A kísérletekbe fokozato−
san bevonták a vegyszerek vizsgálatát is,
amelynek eredményeként a mezőgazdaság
egy magasabb szintre került, és az új isme−
retek megkönnyítették az ágazatban dolgo−
zók munkáját. „Fiatal voltam, tele energiá−
val, érdekelt a kísérletezés. Ami azóta gya−
korlatilag évente szükségszerűvé vált, és
máig a megfelelő fajták kiválasztásának
módja lett“ állítja.
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Kosík Alajos a Poľno SME Kft. agronó−
musaként 3500 hektáron folyó szántóföldi
termelés irányítója, ami különböző katasz−
terekben – Tótmegyer, Zofia, Rastislavice,
Érsekújvár, Keszi, Jánosíkovo, Ruzovy
dvor – zajlik. A talajok összetétele külön−
böző a az erősen kötött, a közepesen kötött
és homokos talajok váltakoznak. A legna−
gyobb mértékben a közepesen kötött tala−
jok fordulnak elő. A cég termelési struktú−
rájában őszi búza, napraforgó, cukorrépa,
tavaszi árpa és a vetésterület csaknem 50
százalékában a kukorica szerepel.
A kísérletezéssel eltöltött hosszú idő az ő
szakmai képességeiről és széleskörű gya−
korlati tapasztalatairól tanúskodik, ame−
lyekkel a Poľno SME cég sikeres működé−
séhez is hozzájárult. Arra a kérdésre, hogy a
kísérletek alkalmazását javasolná−e a többi
gazdálkodónak, határozottan állította: Egy−
értelműen igen! Nincs ennél jobb módszer,
hogy kipróbáljuk, hogyan viselkednek a
hibridek a saját határunkban“. Kosík Ala−
jos mosolyogva emlékszik a 2004−es esz−
tendőre, amikor a Poľno SME kötelékébe
lépett, és a vetőmagforgalmazó cégek kép−
viselői előző tevékenysége alapján itt is fel−
keresték, hogy rávegyék, folytassa a szántó−
földi kísérleteket. Pár nap alatt több mint
100 fajtát sikerült összegyűjteni a kísérle−
tekbe. A cégvezetésnek azonban eleinte
nem volt túlságosan ínyére a kísérletezés,
azon a véleményen volt, hogy a fajtakísérle−
teket a KMEMI−nek (ÚKSÚP) kellene vé−
geznie. Ő azonban képes volt meggyőzni
őket arról, hogy a saját feltételeiknek meg−
felelő fajták kiválasztásához szükség van a
kisparcellás szántóföldi kísérletekre is,
hogy ezek eredményei alapján tudják a
megfelelőket kiválasztani. A szeptember−
ben elvégzett betakarítások után a vezetés is
meggyőződött róla, hogy a kísérletek ered−
ményei egyértelműen kimutatták az egyes
fajták közötti különbségeket. Ennek alapján
már nem volt akadálya, hogy a régóta vég−
zett kísérleteket tovább folytassa.

Tegnap és ma
Mivel az agronómus munkája szerves ré−
sze a cégvezetésnek, megkérdeztük, mi−

lyen különbségeket lát az egykori és a je−
lenlegi tevékenység között. „Amikor én
kezdtem, nagyon sok munkát kézzel kel−
lett elvégezni, például a kukorica törését,
a répa tisztítását, a kapálást... A szüksé−
ges ismereteket is jóval nehezebben lehe−
tett megszerezni. Ma már a munkákat
nagyteljesítményű gépek végzik, a fejlett
technika és az ismeretek is rendelkezésre
állnak, a szakirodalom szabadon hozzá−
férhető az interneten is. Az agronómus
ma már gyorsan felismerheti a kórokozó−
kat. A kezdetekkor ez még probléma volt.
Az esetleges betegség vagy károkozó fel−
ismerésének biztonsága akkoriban maxi−
málisan 40–50 % volt, ma már ez csak−
nem 100%. Úgyszintén a munkával kap−
csolatos adminisztratív tevékenységek is
jóval időigényesebbek voltak, tette hozzá
Kosík Alajos, és megállapította, hogy a
mostani időszak ugyan sok vívmányt és
új ismeretet, ugyanakkor néhány fogyaté−
kosságot is hozott magával. Ezeket min−
denki a saját cégébern érzékeli, de ami a
szlovákiai mezőgazdaság egészét érinti,
az agronómus az egykori tervgazdálkodás
tapasztalataira is rámutatott. „Napjaink−
ban mindegyik vállalat azt termel, amit
akar, s ez gyakran túltermeléshez vezet,
így a terményfelvásárlók raktárai megtel−
nek, illetve nem vásárolnak fel, és azokat
a terményeket keresik, amiből kevés van.
Ezért a tervgazdálkodásnak megvoltak az
előnyei. Ha most is lehetőség volna a
központi tervezésre, megelőzhetők lenné−
nek a problémák és a veszteségek, ame−
lyek leginkább a termesztőket sújtják“,
vélekedett.
Kosík Alajos soha nem gondolkodott
azon, hogy az igényes és felelőségteljes
agronómusi szakmát valamilyen másra
cserélje. Annak ellenére sem, hogy kiváló
focista volt, és különböző egyéb tevé−
kenységekben is bizonyította tehetségét,
hű maradt a szakmájához. Ezt tanácsolja a
fiataloknak is: „Csak ki kell bírni“. Ez is
jelzi, hogy ez az elv életének egyik alap−
szabálya lett. Kosík Alajos máig agronó−
musként tevékenykedik, és egyáltalan
nem látszik rajta a kora. Végezetül azt
kérdeztem tőle, milyen tapasztalatai van−
nak a Limagrainnal, iletve az LG fajták−
kal. „A Limagrain vetőmagjait legalább
40 éve, már akkor is ismertem, amikor
még Szlovákiában nem volt önálló képvi−
seletük. Kínálatukból hagyományosan
minden évben kukoricát, repcét vagy ga−
bonaféléket besorolunk a vetésfor−
gónkba“.
A Kosík Alajossal való találkozó, aki−
nek lendülete és energiája példaértékű,
rendkívül érdekes, tapasztalatokkal és élet−
bölcsességekkel teli beszélgetés volt.
BARBORA HOZLÁROVÁ
Limagrain
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