A Magyar Kukorica Klub fontosabb szakmai programjai
2009-ben
Kukoricatermesztési Verseny
Klubunk 2009-ben ismét egy újabb, várhatóan nagy szakmai
visszhangot kiváltó kezdeményezéssel állt elő. A Kukoricatermesztési
Versennyel
az
a
célja,
hogy
felmérje
az
ország
kukoricatermesztésének tényleges teljesítőképességét, és segítse a
termesztőket
a
legcélravezetőbb
termesztési
eljárások
megismerésében. A versenyben főként gazdálkodók vehetnek részt, de
bárki benevezhet, aki igazolni tudja, hogy az adott területen ő a felelős
a termesztéssel kapcsolatos döntésekért. A versenyző igénybe veheti
szponzorok és tanácsadók segítségét. A versenyidőszak során hírt adunk az egyes versenyterületek
növényállományának fejlődéséről, a meteorológiai eseményekről, és még számos figyelemfelkeltő
körülményről. Az eredményhirdetést követően közreadjuk a sikerre vezető technológia minden
lépését.
A beérkezett jelentkezések feldolgozása még folyamatban van, de az már látszik, hogy az érdeklődés
jelentős.

Agrometeorológiai információ-szolgáltató hálózat kiépítése
Az elmúlt évben megkezdett szoftverfejlesztés és hálózat-építés
tovább folytatódik. A központi szerverre percenként érkező adatokból
fontos statisztikai kimutatások és szakmai információk keletkeznek.
Az információkat a felhasználók bármikor, a világ bármely pontján
elérhetik. A hálózatépítés elsősorban a folyamatos internetkapcsolattal
rendelkező mezőgazdasági szereplőkre épül. Az így kihelyezett
állomások és üzemeltetőik által szolgáltatott adatok valóban
„termelés-közeliek”. Az időjárási, talaj és növényzet fejlődési adatok
összevetéséből fontos következtetések vonhatók le a szükséges
agrotechnikai beavatkozásokra, a növényeket fenyegető károsítókra és a várható termésre
vonatkozóan.
A meteorológiai állomások kedvezményes áron férhetők hozzá azok számára, akik vállalják, hogy
szakmai adatok közlésével járulnak hozzá a szolgáltatás színvonalának emeléséhez!

Top20 Fajtakísérleti és Fajtainformációs Rendszer
Harmadik alkalommal állítottuk be a kísérleteket. Országszerte 19
különböző kísérleti helyszínen 39 fajta magját vetettük el. Célunk
nem
változott:
hozzájárulni
a
kukoricatermesztés
versenyképességének javításához. Az elismert és kipróbálás alatt lévő
fajtákról szolgáltatott szakmai információ segíti a gazdákat
fajtahasználati stratégiájuk kialakításában és vetőmag vásárlási
döntéshozatalukban. Több fajtakísérleti terület közvetlen közelében
meteorológiai automata állomást helyeztünk el, amelyek tovább
növelik a kapott eredmények értékét.

Támogassa Ön is a Magyar Kukorica Klub programjait!
Ha saját részre vagy a díjazottak jutalmazására meteorológiai állomást vásárol, támogatja a Kukoricatermesztési
Versenyt, hozzájárul a hálózat kiépítéséhez, és értékesebbé teszi a Top20 fajtakísérletek eredményeit!

