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Az első egy esztendő

Nagy várakozások után kicsit
bizonytalanra, borzasra sikerült. A
nagy gondolatot újra kellett
gondolni s az egyesület kabátját újra
kellett gombolni.

Az új tisztségviselői gárda
„ellátta feladatát”
Pintér Gyula titkár azáltal, hogy kezébe vette a pénzügyeket, segítséget
nyújt a számviteli vonatkozásokat is maguk után vonó döntések
meghozatalában, elkészíti a mérlegeket, stb, .az adminisztrációs
terheket megosztotta
Dr. Nagy Sándor alelnök átvette a tanulmányutak szervezésével
kapcsolatos feladatokat – a Covid segít abban, hogy csak feladat legyen,
utazás ne
Zeitvogel Zsolt alelnök átvette a szakmai kapcsolatok jelentős részét
(pl.: DLG, MaizEurope) és a Top20 felelősi feladatokat

A taglétszám
A tagság létszáma most csökkenő tendenciát mutat. nem annyira okokról,
mint inkább tényekről beszélek:
• Minthogy nincs egy határozott „korban alulról” feltöltődés, a kor
előrehaladtával egyre többen vannak és lesznek, akik innen is nyugalomba
vonulnak – átadják a gazdaságot, stb…
• Természetes, hogy nem csak a kornak de az időnek is sajátja, hogy benne
változnak az élethelyzetek, s ez megváltoztatja a kapcsolati rendszert, a
fontossági sorrendek változása szerint
• Az új generáció igen gyorsan csatlakozik valahova, belelkesül, aztán megy
máshova - nem vállal kötöttséget, szerepet, jobban szereti a szabadúszást
• Viszont sokkal nagyobb propagandát kellene kifejtenünk, s toborozni
fiatalokat - mert vannak nagyon értékes emberek közöttük, csak meg
kellene mutatni nekik, miért érdemes velünk szorosabb kapcsolatot ápolni

Kapcsolati rendszer
• Az egyik oldal – fogy. Most kapcsolt rá, ebben a ciklusban. Ez a nemesítő, és
a beszállítói szféra. Nem vagyunk része a mind tudatosabb marketing
világnak. Ha nem sikerül erősíteni a saját marketingünket, anyagilag is
megérezzük.
• A másik része bővül – ez a modern technológia és a tudományhoz közelebb
álló világ. Ezen a területen úgy tűnik, beérőben van a toxikus betegségekkel
kapcsolatos tevékenységünk, és én legalábbis komoly értéket látok a
fajtakísérletezésben – ezek az információ alapú, automatikusan beépülő
technológiai rendszerekhez tudnak csatlakozni.
• Mintha a nemzetközi porondon is tudnánk valamit kezdeni (DLG,
MaizEurope,) magunkkal, mint ahogy erre volt eddig is példa (USA). Ezek
inkább finanszírozást igényelnek, mint hoznának, viszont a szellemi
hozadékuk jelentős.

Szakmapolitikai kapcsolatok
Fehér folt.
Ha nem lesz valaki, aki ezzel foglalkozzon, az
is marad.
Már nem a személyes inkompatibilitás a fő
gond, hanem az, hogy nincs, aki ápolja.
Az a kapcsolat, amit nem ápolnak, jónak
tűnhet, de nem sokat ér.

Szakmai, szakintézményi kapcsolatok
Szinte azt lehet mondani, hasonló az összes többihez.
Sem távol nem vagyunk, de ott sem vagyunk sehol.
Vannak témáink, de nem tudjuk elérni a kiteljesedést. Példának mondom a GDD
esetét. Elindultunk (közösen a jelenlegi vendéglátónkkal), s megkerestük a
Meteorológiai Szolgálatot. Ők – nélkülünk - nyertek is egy pályázatot a témára tett
javaslatunk alapján. Vannak is térképek a honlapjukon, de mi haszna, ha nincs
befejezve a program, nincs felélesztve. Nincs hozzá készen a program, ami a
gazdához, akár a kukoricatáblához odaviszi a az adatalapú tanácsot, s megmondja,
mi a teendő, vagy, hogy ne dobd ki a pénzt, mert a kukoricád éppen ott és éppen
most nem ezt kívánja.
Nevünk sem látszik, hogy kezdeményeztük volna, vagy ott lettük volna a
kezdeményezők/konzultálók között.
Na persze, attól még büszkék lehetünk magunkra!

Tanulság
Ha nem személyesedik egy kapcsolat, akkor
nem léphet a hatékonyság egy magasabb
fokára.
A tagságtól személyileg is nagyobb
részvételt vár el az Egyesület, hogy ezek a
kapcsolatok a klubzászló alatt
személyesedjenek!

Top 20 fajtakísérletek
Úgy tűnik, megtaláltuk a fajtakísérletezés lényegét – már csak be kell
bizonyítani, el kell hitetni, s be kell vezetni. Az eredmény a „Gazda”
Top20 rendszer elindításával kapcsolatos gondolkodásváltás hozta meg.
Dolgoztattunk külföldi kísérletező cégekkel, s ott is azt hajtogatták, hogy
a nemesítői igényeket kell kiszolgálni, mert ők hozzák a vetőmagot –
igaz a pénzt is vele. Na ezen kell változtatni! A gazdának is van néhány
ezrelék kidobni valója, hogy néhány százalékot nyerjen – de akkor olyan
információt kell előállítani, ami nála is hasznosul, s valóban visszatéríti a
százalékokat.
A „Gazda Top20” fejjel való gondolkodás megmutatta, hogy a
fajtakísérletekben sokkal több az információ, mint amit kihozunk
belőlük!

Kukorica Termésverseny
A termésverseny mozgalomnak nem az az értéke, hogy vannak nagy termések,
hanem az hogy vannak a lehetőségek szerinti pontossággal megmért termések, és
több-kevesebb, de az általánosnál mindenképpen több információ arról, hogy
milyen körülmények között született az egyébként akármekkora termés.
Érték az is, hogy tudjuk, milyen hibriddel érték azt el, s ha tudjuk, akkor a
szokásosnál már sokkal többet tudunk a technológia, a körülmények és a hibrid
kapcsolatáról.
Ez az információforrás lehet, hogy megérdemelne egy állami támogatást – nem
azért, mert termésverseny, hanem azért, mert mezőgazdaság.
Ebben a Klub elkötelezettségi alapon vesz részt, az ellátás gazdasági alapon vonul ki
belőle – egy furcsa kettősségben él: versenyalapon hirdeti a fejlődést
Egyébként nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Termésversennyel Magyarországon
van Európa legnagyobb kukoricatermesztési tanpályája.

A világé az USA-ban van!

Mi lehet a Termésverseny (nem csak kukorica)
jövője?
•A
gazdatársadalom
összekapcsolása
a
tapasztalati
alapú
információtermelés segítségével
• Ha a forgalmazó/nemesítő/feldolgozó cégeket is be lehetne vonni, akár
több tízezer hektárra kiterjedő, az egész agráriumot átható technológiai
kísérlethálózatról beszélhetnénk
• Fentieket már a közeljövőben támogathatja, leegyszerűsítheti és a
hatékonyságot megnövelheti a mérés x érzékelés x (BD/(AI+IoT)) fejlődése.
(Ez egyelőre nem kizárja, hanem fokozza az emberi tudás és
gondolkodásfejlődés hatékonyságát az élelmiszer- és ipari alapanyag
termelésben.)
Összekapcsolva a tudományos kutatással, az üzemi kísérletekkel, rendkívüli
mértékben felgyorsíthatná a (környezettudatos) fejlődést

Mit kell elvárni a következő három évtől?

Oldja meg, amit az előző nem tudott!
A rómaiak tudták, hogy ez a dolog hogyan működik:

„Ifjak harcoljatok, férfiak dolgozzatok, öregek tanácskozzatok!”
Mi sem természetesebb, hogy a nőket kifelejtették, mert a feladatukat természetesnek vették, nem
látták szükségét a bíztatásnak. Ma ez nem így van, bele kell venni őket is a „pakliba”, valahogy így:

„Nők szüljetek!”

