„…új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk.
Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a
csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás
harmóniájának megteremtése.”
(Győrffy Béla)

A nagy termés nyomában...

Kedves NÉV!
Meghívó
Miért is érdemes eljönni a bólyi fajtabemutatóra
szeptember 8-án?
Mert bemutatjuk, hogy a precíziós technológia miért a megfelelő
hibid kiválasztásával kezdődik!
Aki eljön:
meggyőződhet az azonos feltételek mellett kialakuló különbségekről
hibrid és hibrid között
meggyőződhet, hogy miként alakulnak a különbségek változó tőszám
hatására
saját szemével láthatja a hibridek eltérő termésszabályozási stratégiáját
meggyőző képet kap a fajtakísérletek és az üzemi fajtasorok szerepe

közötti különbségről és kapcsolatról a fajtaválasztás támogatásában
egy szakmailag hibátlanul kivitelezett fajtakísérlet-óriást láthat
az idei változatos időjárási feltételek mellett egy attraktív kukorica
állományban gyönyörködhet

A kísérletekben szereplő hibridek éréscsoportonkénti sorrendje
A jövő próbája - ide el kell jönni!

ÖT KÍSÉRLETSOROZAT EGY HELYEN!
780 parcella - 39 hibrid - 3 éréscsoport - 4 eltérő tősűrűség + egy
normál Top20 fajtasor
39 hibrid mutatkozik be 5 különböző tősűrűséggel a Magyar Kukorica Klub
Egyesület Top20 kukorica fajtakísérleteinek keretei között, az AgResearch Kft.
gondozásában

Bemutatóval kezdjük, a látottak megbeszélésével folytatjuk, ebéddel zárjuk.

Ilyet még nem láttál!
REGISZTRÁLJ!
Dátum és időpont:
2021.09.08., d.e. 9-től d.u. 2 óráig
Útvonal tervező
Helyszín: Bóly, a Tőttösi úton az Ipari zóna után jobbra
GPS: 45°57'5N 18°31'39E

De tényleg!
Ha változtatott tőszámmal tervezed a kukoricatermesztést, nem
csak hinned kell a technológiában, hanem a MIÉRT-re is választ
kell kapnod!

Felteheted magadnak a kérdést: ELJÖSSZ-e?
És meg is válaszolhatod: MIÉRT NE!
REGISZTRÁLOK
MEGHÍVÓ
Ajánlott öltözet: A szemle nem megbontott kukorica állományban folyik, az érésben
lévő termény sajátos tulajdonságai miatt balesetveszélyes lehet. (A levélél sértheti a
nyitott bőrfelületeket, különösen az arcot, kezet és a szemet. A sűrű állományban
korlátozott látás megbotláshoz, akár eleséshez vezethet. A növényzetre rakodott por
allergén pollent és gombaspórákat is tartalmazhat.) Ezért kérjük, aki ismeri személyes
érzékenységeit és korlátait, az megfelelő, zárt öltözetben, a lábat szilárdan tartó
lábbeliben és a szem épségét őrző védőszemüvegben vegyen részt a csoportokra
osztott, vezetett szemeletúrán!
Adatvédelem:
A bemutató közönség és sajtónyilvános, interjúk, fénykép és videofelvételek
készülnek, ebben nem korátozzuk a résztvevőket. Az egyéni rejtettséget az
eseményről készült és publikált anyagokban nem tudjuk biztosítani. Ezt a
körülményt a részvételről hozott döntés során kérjük figyelembe venni!

Tudj meg többet rólunk!
Augusztusi félidő - térképekben - meteorológiai
elemzés

A XIII. Kukorica Termésversenyről:
VERSENYSZABÁLYZAT
TUDNIVALÓK A TERMÉSVERSENYRŐL
A VERSENYZŐK TEENDŐI

A Top20 Kisparcellás Kukorica Fajtakísérletekről
Tájékoztatási tevékenységünkről, kiadványainkról:
Szakkönyvtár:
A tartalomból:
A kukorica vízleadása
A kukoricamoly és a gyapottok bagolylepke
A kétfoltos takácsatka
Gombabetegségek
Termésbecslés kalkulátor
Szemle-számoló (Excel táblázat)
Online elérhető Kukorica Barométer kiadványok
Csőpenész fertőzési szintek
Kukoricamoly és gyapottok bagolylepke
A kétfoltos takácsatka
A kukoricamoly és kártétele
A Top20 kísérleti parcellák elrendezése helyenként

Jelenlétünk a Facebookon:
Online Fajtakísérleti Szemlék csoport
Online Kukorica Határszemle csoport
XIII. Kukorica Termésverseny csoport
Ha még nem vagy tagja valamelyik zárt csoportnak, csatlakozz! Feltételekhez kötött!)

Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes

Facebook
Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!

Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület
honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.

