
Új világrekord 2015-ben 
David Hula amerikai kukoricatermesztő, az Amerikai Kukorica Termésverseny (NCYC) 2015.évi 

győztesének, az új, hektáronként 33,4 tonnás vilgácsúcs felállítójának 5 javaslata útmutatásként: 

1. Hüvelykujj (fölfelé) - Hozzáállás 

A kéz első ujja – „hüvelyk felfelé” – arra szolgál, hogy emlékeztessen bennünket a pozitív 

megközelítésre, a sikertippre, amit az egykori csúcstartótól, az Iowából való Francis Childs-től hallott. 

Jóllehet Hula nem értett egyet akkoriban Francis Childs gondolkodásmódjával, de most megértette 

annak üzenetét: légy mindig kész a változtatásra, próbálj ki új dolgokat és gondolkodásod legyen 

nyitott! 

2. Mutató ujj – Dolgok, amikre ügyelned kell 

“Ez az az ujj, amivel anyám mutatott rám, amikor valamit nem jól tettem.” Mondta Hula. “Ez 

az az ujjunk, amit arra használunk, hogy rámutassunk azokra a dolgokra, amikre ügyelnünk 

kell, amiket helyesen tettünk, és amiket elrontottunk.”  

Aki talajművelés nélkül akar termeszteni, három dologra figyeljen, mondja: a talajra magára, 

a termőerőre és a kártevők távoltartására. 

3. A középső ujj – Mechanikai Műveletek 

Középső ujjunk képviseli a mechanikai beavatkozásokat a folyamatban. Ahol a vetőgép 

elhalad a földön, a termés nagysága nagyrészt eldől, “mert amt elrontottunk, nem lehet 

kijavítani”. 

“Győződj meg, hogy mindent megtettél az egyenletes kelésért, raktál-e a mag köré 

tápanyagot, s az még jobb, ha be is tudod keríteni,” teszi hozzá. 

4. Gyűrűs ujj – Viszonyulás a Fajtához 

“ A fajta kiválasztása olyan, mint a nősülés,” mondja David Hula. “Az érzelmek vezérlik, s ha 

sikerült, megtérül. Ha nem, igen sokba kerülhet.” 

Ismét hozzáteszi, ha a vetőgép lejött a tábláról, nincs javítási lehetőség, tehát, aki talajművelés 

nélkül termeszt és nem megfelelő hibridet válaszott, „annak annyi”. 

5. A Kisujj – Menedzsment 

„Lehet, hogy picike, de a sikerhez létfontosságú.” 

“Feladat-orientált vagyok. Tervet készítek, a lehető legjobban hajtom végre, ha kell, igazítok 

rajta, azután, az év végén kiértékeljük. Az adatokat is megkíséreljük elemezni, aztán javítani a 

következő évre.” 

(Megjelent: A No-Till Farmer-ben - http://www.no-tillfarmer.com/blogs/1-covering-no-

till/post/4381-david-hulas-5-tips-for-high-yielding-corn ) 


