„…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...
Izgalmas időszaknak nézük elébe, s talán legnagyobb izgalmat az áprilisi és a május
első felében tapasztalt lehűlés okozza. Érdemes még egyszer áttekinteni az áprilisi
lehűlésről szóló polemizálást, s a már kikelt vagy kelőfélben lévő kukoricák állapotát
összevetni az akkori várakozásokkal. Láthattuk, tapasztalhattuk, hogy a kikelt
állományok sok helyütt kisebb-nagyobb fagykárt szenvedtek.
Tapasztaltuk azt is, hogy a korán vetett vetőmagok sokat, 2 hetet vagy többet is
eltlötöttek a talajban, mire felszínre bukkantak. Most azzal kell szembenéznünk, hogy a
május sem feltétlenül kedvez a korábban már meggyötört állománynak. A lehűlés
gátolja a foszfor- és cinkfelvételt. Valószínűleg sok liluló vagy sárguló kukoricást látunk.
(Hibridtől is függ az elszíneződés) A kezdeti foszforhiányon segíthet a startertrágya, de
azért tudni kell, hogy a startertrágya nem gyógyszer a megfázás ellen!
A fejlődés következő szakaszában a korai vetésekből származó növényállományok
kiegyenlítetlenek, hiányosak lehetnek. A később kelt, lassabban nőtt növényt

elnyomják a fejlettebbek, Végül számottevő meddő vagy csökkent termőképességű
növényegyed emlékeztet majd a sietségre. (A hideg hatásáról leginkább úgy
győződhetünk meg, ha megjelöljük a fejlődésben lemaradt növényeket, majd
termésüket megmérjük a termésbecslés alkalmával és összehasonlítjuk a gyorsabban
fejlődöttekével.)
A megfázott, fejlődésében leállt, hiányos állományt nem érdemes sokáig nézegetni,
mielőbb újra kell vetni.
Mit kell tenned a 2017. évi kukoricatermés érdekében?
Folyamtosan kísérd figyelemmel a növényállomány fejlődését - ne csak kocsiból,
hanem gyalog is!
Ellenőrizd a preemergens gyomirtás hatékonyságát!
Ellenőrizd, nem lépett-e fel drótféreg kár! (Hányos kelés, elszíneződött növény,
hervadó, elhaló középső levelek, A drótféreg leginkább a kiásott növény tövénél
vagy a magba befúródva található.) Enyhe kártétel esetén nincs tennivaló, ha
erősebb kár mutatkozik, érdemes pótlólagos talajfertőtlenítést alkalmazni. Erős
kártétel esetén gyakori, hogy újra kell vetni a kukoricát - most már
talajfertőtlenítéssel együtt!
Ellenőrizd, nincs-e madárkár! (Varjú, fácán a leggyakoribb.) A varjú főként a
drótférgeseket húzza ki, "állati eredetű" táplálék reményében.
Május második felétől már számítani lehet a kukoricabogár lárva kelésére és a
kártétel megkezdésére. Ilyenkor még nincs feltűnő kárkép, de a károsító jelenlétét
a kihúzott növény gyökereinek vizsgálatával vagy kimosással meg lehet állapítani.
Nagyobb vihar után a fiatal, néhány leveles növények megdőlése is jelezheti a
kártételt, jóllehet ez inkább már június elejére jellemző kép.
Májusban kezdi meg a tojásrakást a vetési bagolylepke. A kikelő kis hernyók
jelenlétét a széleslevelű gyomokon látható rágások jelzik. A gyomirtást követően a
hernyók a kukoricán folytatják a táplálkozást - a talajszintnél befúrják magukat a
kukoricába, s elrágják a hajtáscsúcsot. A kárt a középső levelek hervadása jelzi.
Ekkorra a növény már 4-5 leveles. A mocskospajor kártételére a kukorica tövén
"tátongó" üreg árulkodik, s legtöbbször a tettest is megtaláljuk a növénytől nem
messze, a "porban". Legjobb védekezés a preemergens, vagy korán elvégzett
posztemergens permetezés. Megkésett posztemergens permetezést célszerű
rovarölőszer kiegészítéssel végezni, szintén megelőzési céllal.
Gondoltad? Hatvanezer tövön termett 20 dekás átlagcső 12 tonnás, igen szép
termést jelent!

Ha ugyanekkora csövek teremnek hetvenezer tövön, már kinéz egy regionális
díj a Kukorica Termésversenyben!
Ahhoz. hogy a hetvenezer tövön 25 dekás csövek teremjenek, alig kell
valamit hozzátenned. Kicsit több figyelmet fordítasz rá és megnyerheted a
Termésversenyt!
Jelentkeztél már?
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