Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...
Mint korábbi hírleveünkből ismeretes, október 20-án takarítjuk be a
Vetőnapon,május 2-án, Szilfáspusztán elvetett parcellákat. A Vetőnap
egyedülálló kezdeményezés, minden résztvevő számára fárasztó és
költséges. Az aktív résztvevők azt várják, hogy munkájuk, hozzájárulásuk a
célok elérésében tükröződjön. A betakarítási eredmények nem öncélúak,
felhívják a figyelmet a különböző technológiai és technikai megoldások
fontosságára.
A Vetőnapon részt vettek és a rendezvénysorozatot támogatták:
Az Austro Diesel (Massey Ferguson), a KUHN Center, a Kverneland Group Hungária Kft,
a Vaderstad vetőgép márkáikkal, a Dalmand Zrt (egyben házigazda). és Szilvási János a
tulajdonukban lévő vetőgépekkel. Pénügyi és szakmai támogatást nyújtott az az
AgLeader, a Green Plus Fuel, a METRA Kft., a Mobilizátor Kft., az SGS, a BioNat, a
Sumi Agro Hungary Kft. és a Talajtáp
A vetőnapi eseményről hírt adtak:
az AGROINFORM Oline Mezőgazdasági Hírportál, az Új Magyar Mezőgazdaság televíziós
műsor (megbízással), az Agrofórum, az Agro Napló, a Mezőhír, a Agrár Únió, a Magyar
Mezőgazdaság és még számos szaklap.
A vetőgép kulcsfontosságú szerepet tölt be a kukoricatermesztésben. Azt pontosan tudjuk, hogy a
termés nagyságát nem egyetlen momentum dönti el, de azzal is tisztában vagyunk, hogy a

lehetőségek kihasználásának felső határát egyetlen művelettel meghúzhatjuk. Ez a határ kihat
számos más agrotechnológiai lépés hatékonyságára, s valamilyen úton visszahat a termelés
gazdaságosságára. A korszerű vetőgép több műveletért is felelős!
A VETŐGÉP az az eszköz, amely kapcsolatot teremt egy önmagában is bonyolult élő anyag, a
VETŐMAG, és egy még bonyolultabb fizikai, kémiai és élő rendszer, a TALAJ között. Meghatározza
ennek a kapcsolatnak az időbeliségét és minőségét, adhat segítségeket, de kevéssé helyes
használat, vagy a termesztési elképzeléseket nem megfelelően szolgáló típus elhalványíthatja az
álmokat és reményeket, többlet kiadásokat követelhet, korlátozhatja, megoldhatatlan feladatok elé
állíthatja a gazdát.

A VETŐGÉP a feltételek kihasználásának számos területén meghatározó, s
döntő szerepet játszik abban, hogy a kukoricatermesztéssel foglalkozó
gazda egyáltalán kitűzhesse, megfogalmazhassa céljait.
A nap folyamán lehetőség lesz a termésbecslést gyakorolni, s atán izgulni hogy a becslés
eredménye miként viszonyul a megbecsült parcella mért terméséhez. A szükséges eszközök mérőzsinór, nedvességmérő, eletronikus mérleg, papír, ceruza, morzsológép, műanyag zacskó rendelkezésre állnak, de általában igaz, hogy a saját eszköz célszerűbb, pontosabb, nem utolsó
sorban megszokott. Számolni manapság mindenki az okostelefonján számol, azt se feljtse otthon!
Ha már be kell menni a becslés miatt a kukoricába, igazán nem érdemes kihagyni azt az élményt,
ami a legszebb és/vagy a legnagyobb kukoricacső megtalálásával jár! A kitüntetést a mérleg és a
jelenlévők közössége donti el.
Hogy mekkora lesz a termés? Nekünk már van elképzelésünk, mert parcellánként megbecsültük.
Díjat ugyan nem kapunk érte, de a nap végén mi is eláruljuk, mire jutottunk saját módszerünkkel.
Egy rendezvény akkor sikeres igazán, ha a felkínált tudás és élményanyag "vevőre talál", s
közösen érik el a célt, amelyet külön-külön sohasem érhetnek el.

Jelen lesz a szaksajtó most is. Számukra fontos a szakmai tartalom, de igazán akkor örülnek, ha
számos résztvevő közül választhatják ki riportalanyaikat, s a vágóképeken nyüzsgést mutathatnak.
A betakarítás folyamatos esemény, ahhoz a nap folyamán bármikor lehet csatlakozni, s a részvétel
ideje sem korlátozott.
Várunk mindenkit, hogy valóban közös élményben lehessen részünk!

A témával kapcsolatos korábbi hírek.

Ez a Hírlevél a Magyar Kukorica Klub tagságának szóló tájékoztatásokat tartalmaz, s
legfontosabb célja a kapcsolattartás. A leiratkozás ellenkezik az Alapszabállyal, amely a
kapcsolattartás eszközéül elsősorban az internetet jelöli meg!
Szerkeszti: dr. Szieberth Dénes
A hírrel kapcsolatos véleményét, hozzászólását a +36209442361 mobil telefonon, illetve a
magyarkukoricaklub@me.com email címen közölheti.

