„…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!
Ha részt vettél, KÖSZÖNET!
(Ha nem, SAJNÁLHATOD!)
Egy rendkívül hasznos, összefogott és lényegre töró beszélgetésnek lehettünk a
részesei. A valamivel több, mint 2 órás beszélgetésen senki sem érezhette úgy,
hogy nem egy valós asztal kürül űl a többiekkel.
Mindenki egyformán láthatta és hallhatta az előadót, nem kellett senkinek sem a
nyakát nyújtogatni, sem pisszegni a hátsó sorokban beszélgetőkre. (A
gyerekszobák és konyhák háttérzaját még a kezdés előtt "kizárták".)
Ha valaki hozzá akart szólni, csak feltette a virtuális kezét és valós szólási
lehetőséget kapott.
Azt hiszem, a korábbi próbálkozások után ez az alkalom bizonyította, hogy megértünk a
telekonfenrciák tartására, s megtaláltuk azt a módszert, amellyel a résztvevők idejét
valóban hasznosan foglaljuk le.

Mi volt a siker titka?
Az aktuális téma
A témát ismerő és a tárgyalási folyamatot kézben tartó moderátor
A felkészült szakértők
A résztvevők figyelme és aktivitása

Mik a szakmai következtetések?
A vetőgépek fejlődése is követte a tudomány és technika fejlődését, melynek
során összetett, bonyolult, kényes eszközökké váltak:
A bonyolultság csövek, kábelek, érzékelők, jeladók, mechanikus, elektromos és
hidraulikus működtetésű alkotóelemek összességéből áll, amelyek érzékenyek az
időjárási kitettségre, korróziós hatásokra, rágcsálók kártételére, anyag-öregedésre
Mindezekből az kovetkezik, hogy a szezon nem a vonószeg kihúzásával végződik,
hanem a következő szezon idnulásáig (10-11 hónapos időtartamra) szóló
tárolásra és védelemre való felkészítéssel, amely biztosítja az állag és a
működőképesség fennmaradását
Az újbóli üzembevételhez megfelelő szakértelemmel végrehajtott átvizsgálásra,
javításra, beállításokra és ellenőrzésre van szükség, amelyeknek fontos része a
minden művelti elem ISOBUS kapcsolati üzemképességének ellenőrzése
Az új szezonra való felkészüléshez célszerű a szakszerviz szolgáltatásait igénybe
venni, de legalább a felkészítésre vonatkozó ajánlásait kérni
Felmerült egy, a kombájnszmeléhez hasonló "vetőgép szemle" bevezetésének
célszerűsége, amelynek során a résztvevők minden ellenőrzendő szempontra
kiterjedő forgatókönyv alapján meggyőzően tanúsítják a vetőgép felkészültségét a
tartós, minőségi és biztonságos munkavégzésre

A minőségi vetéssel kapcsolatos kérdések tárgyalása során az
alábbi kérdéseket érintettük:
A talaj félesége, homogenitása és általános minősége (rögösség,
nedvességtartalom, stb.)
A szármaradványok szerepe és kezelése
A művelési mód (szántás, min-till, no-till, sávművelés, öntözés)
Vetőgép beállítások
A vetési sebesség és összefüggései
A precíziós vetés, szükséges kiegészítők, lehetséges kombinációk
A vetőmag és minősége

A hozzászólások között a márkákkal kapcsolatos kérdések és

válaszok, valamint a vetőgép-talaj-talajművelési mód kapcsolat
játszotta a főszerepet.
A következő Ötórai Tea(ms) témája a gyomok és gyomirtás
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