„…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...

Dr. Heszky László könyve a GMO-ról, és általában a
géntechnológia eszközeivel és módszereivel
előálított szervezetekkel kapcsolatos tudnivalókról
Részlet Heszky professzor leveléből: "Örömmel közölhetem, hogy sok huzavona után
megjelent az új könyvem "Transzgénikus (GMO) növények - elmélet és gyakorlat címmel" az Agrofórum Kiadónál, A4-es méretben, 350 oldalon. A kékszínű nagy
kézikönyv (súlya 1.5 kg), mindent tartalmaz, a kezdetektől, napjainkig. Több mint 260
színes ábra és 500 szakkifejezés teszi teljessé. ...Meggyőződésem, hogy a könyv - ami
30 éves oktatási tapasztalataim alapján íródott - sok hasznos információt és érvanyagot
tartalmaz, az Ön által vezetett Kubban.

A kék GMO könyv megvásárolható online is, az alábbi elérhetőséggel:
http://agroforum.hu/elofizetes/prof-heszky-laszlo-biotechnologia
Baráti üdvözlettel,
Heszky László"

Homeopátia - akadémiai állásfoglalás
"Nincs bizonyíték arra, hogy a homeopátia bármilyen betegség esetén hatékony lenne.
A homeopátiás készítmények bármilyen állítólagos hatása a placebó-hatással
magyarázható. Sőt, a homeopátia kártékony is lehet azáltal, hogy eltántorítja a
betegeket a bizonyíték-alapú orvoslás igénybe vételétől. Ez a lényege annak a
szakvéleménynek, amelyet szeptember 20-án adott ki az Európai Akadémiák
Tudományos Tanácsadó Testülete. A testület javaslatokat is megfogalmaz, például a
homeopátiás készítmények összetételének feltüntetésére vonatkozóan."

Az MTA elnöke a tudomány helyzetéről nem akar kétsebességes Európát
Hogyan lehetne Magyarország a régió tudományos központja, és mi hátráltatja ezt
jelenleg? Mi az MTA szerepe a Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatban? Változott-e a
társadalomnak a tudományba vetett bizalma? A Budapesten megrendezett összeurópai
akadémia konferencia után az InfoRádiónak adott interjút a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke.
Kiragadott részletek:
a felgyorsult tudományos fejlődés ijesztő lehet az átlagember számára, és ennek
olyan negatív hatásai vannak, mint például az oltásellenesség vagy az
áltudományok terjedése;
fontos az is, hogy ne csak a társadalom próbálja megérteni a tudományt, hanem a

tudományos világ is megpróbáljon választ adni a társadalom által feltett
kérdésekre;
(A kérdés a mezőgazdaság szempontjából is egyre fontosabb, hiszen lejárt a tapasztalati
gazdálkodás időszaka. Az új elemek időpróba nélküli bevezetésének kényszere óriási
kockzatnövelő tényező, ugyanakkor versenykényszer. Ez a helyzet előtérbe helyezi a
megbízható, sokrétű, helyszínre adaptált kutatási eredmények felhasználását Megjegyzés: Szieberth Dénes)

Készüljünk egy konferenciára, az öntözéssel
kapcsolatban:
Levél a METRA Kft.-től:
"Október 23. és 26. között egyik nap délután a Netafim cég a kukorica öntözéséről fog
előadást tartani telephelyünkön (2310 Szigetszentmiklós Leshegy utca 10.).
Örömmel üdvözöljük és jelen sorainkkal meghívjuk a magyar kukorica klub tagjait is a
részvételre.
A nap pontos meghatározásáról még egyeztetünk, de időben értesítést fogunk küldeni.
Számítunk részvételetekre.
Tisztelettel:

Nagy Tamás
www.metra.hu
2310 Szigetszentmiklós Leshegy utca 10. Hungary
GPS 47o22'36”N.19o2'20”
Mobil: +36 30 5017427 Tel: +36 24 441640 Fax: +36 24 441641

nagy.tamas@metra.hu

És, ami mindig aktuális - saját híreink!
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.

