„…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...
A Magyar Kukorica Klub Egyesület meghirdeti 2018. évi Együttműködési Programját! A
programot ITT lehet áttekinteni és egyúttal be is lehet jelentei az együttműködési
szándékot.

JELENZKEZÉS Öntözési Konferenciára:
A METRA Kft. és a Magyar Kukorica Klub egyesület több éve működik együtt
az öntözéses kukoricatermesztés népszerűítésén. Abból a meggyőződésből
kiindulva, hogy a szakszerű öntözés nem pazarolja, hanem hasznosítja a
rendelkezésre álló vízkészletet, növeli a kukoricatermesztés hatékonyságát,
csökkenti a termesztésre kényszerűnen felhasznált területeket, növeli a
természetes állapotnak visszaadható szántóföldek kiterjedését, ezt az
együttműködést tovább folytatjuk. A konferencia témája a hatékony felszín
alatti öntözés szakmai és gazdasági kérdései, melyet a TORO cég munkatársai
adnak elő. A rendezvény programja és további információITT olvasható.

Támogasd a Top20 Fajtakísérleteket!
Az agroökológiai potenciál kihasználója az elvetett fajta. Rajta múlik, hogy a befektetett
eszközök milyen hatásfokkal hasznosulnak. Ma a legkevesebb ismeretünk a hibridek
valódi agrotechnikai tulajdonságaival kapcsolatban van. Megbízható ismereteket csak
független, több ismétléses, randomizált elrendezésű, elfogadott metodikával kezelt,
megfelelő statisztikai mószerekkel értékelt kísérletek eredményeiből kaphatunk. A
TOP20 fajtakísérleteknek ütemesen fejlődni kell, hogy mind jobban szolgálják a
fajtaválasztást.
Ha a másutt rohamléptekkel fejlődő mezőgazdasági technológiával lépést akarunk
tartani, s nem akarunk további versenyhátrányt felhalmozni, felelősen kell gondolkodni!
A fajtaválasztást nem szabad a véletlenre bízni! Top20 fajtakísérleti eredmények, 2017.

"Gazda" Top20
Lehetőség egyéni bejelentésre a fajtavizsgálatokban! Gazdálkodsz? Kaptál ajánlatot
független vizsgálati adatok nélküli hibrid vetőmagjára? Jelentsd be a Top20 Kiparcellás
Hibridkukorica Fajtakísérletekbe! Tesreszabott vizsgálat, megbízható eredmény!
"Gazda" Top20! Szégyen a tudás? Lehet, de hasznos!

Gazdaságosság:

A 2018. évi kukoricatermesztésre fordítandó költségek fedezetének nagyobb része még
a bankban, vagy a tárolókban van. Az elköltés módja nagyban befolyásolja a
haznosulást. Frissült a gazdaságossági számítást támogató Excel táblázat.
Segítségével könnyebben lehet elemezni a lezárult termelési periódus szántóföldi
eredményességét, s megkönnyíti a tervezést. Letöltés után a saját számítógépen
bármikor elérhető. Csak IDE kell kattintani! Igaz, hogy ingyen van, de sokat hozhat!

Közeledik a PREGA 2018 Koferencia!
Ebben az évben a Magyar Kukorica Klub Egyesület is társrendezője az eseménynek. A
nemzetközi és hazai előadók nélkülözhetetlenül hasznos tudásanyagot tárnak
megvitatásra és átgondolásra a résztvevők elé. Ma már bátran mondhatjuk: A PREGA
Konferencia és Kiállítás ebben a témában vezető és kihagyhatatlan esemény
mindazoknak, akik komolyan ki szeretnék használni a legújabb technológia
alkalmazásában rejlő előnyöket!

Már nem kell mondani, hiszen tudod: a nagy cső
szép, ha sok van belőle, hasznos!
Egy hektáron elegendő 60 ezer 25 dekás cső a 15
tonnás terméshez!
A nagy terméshez megfelelő hibrid, jó mag, elegendő tápanyag és
sok tudás kell! A többi nem rajtad múlik!

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.

