„…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 lemgagasabb szinten indult a X. Kukorica
Termésverseny ellenőrzési időszaka!
Az elmúlt évi országos verseny megnyerésével azonos szinten indult el a X.
Kukorica Termésverseny betakarítás ellenőrzési szakasza.
A 2017-ben mért legnagyobb terméstől alig 200 kg-mal elmaradó
versenyparcella eredmény ugyancsak fellökte a lécet! A Kukorica
Termésversenyek történetében még nem fordult elő, hogy abba a szférába
tartozzon a kezdő parcella, ahova majd a nyerők tömörülnek.

Ennek egyszerű oka van: a korai hibridek olyan termőhelyeken, ahol az érés is
korábbra esik, nem tudják kifejteni termőképességüket. Ebben az
esztendőben a nagy július-végi és az augusztus hónapon végig kitartó hőség
hatására korán beérett a kukorica. Bizonyítja ezt az is, hogy az eddig
betakarított "Ki többre..." verseny, és a szintén már betakarított bólyi Top20
fajtakísérletek parcelláin a szemnedvesség a koraiaknál már 20 alatti volt, és
a középérésűek végéhez tartozók sem haladták meg jelentősen a 20 %-ot.
Mindenütt, ahol a kukorica nem tudott felkészülni a száraz meleg időjárásra,
pl. késői vetés, vagy mint az ország egyes északkeleti részein, ahol nem volt
elegendő csapadék június-július során sem, a termésátlagok is elmaradnak a
várakozásoktól (5-8 t/ha). Ahol a száraz-meleg időjárás az optimális időben
vetett, már kiteljesedett kukoricát találta, jó termés várható (12-14 t/ha), s
ahol a nyár második felében (főként augusztusban) is hullott legalább 40-50
mm csapadék, akár extra nagy termések (>15 t/ha) is várhatók. (Talán nem
kell megemlíteni, hogy az ilyen terméseket elő kellett készíteni megfelelő
tápanyag ellátással, agrotechnikával és növényvédelemmel.)

Így történhetett, hogy Murakeresztúron, Deákéknál, akiknél a X. Kukorica
Termésverseny nyitányát tartottuk, mindjárt egy 17 tonnás termést
regiszrálhattunk. (Ez úton is gratulálunk!) Engedtessék meg még egy
megjegyzés: igaz, hogy kellett egy kis ösztönzés, de a végén szabályossá
formálódott a termésbecslés. Úgy tűnik, megérte! A beküldött becslés 2%-on
belül közelítette meg a végeredményt. Ezzel jó esélyük van Deákéknak arra,
hogy ne csak az országos termésverseny helyezéseinek elosztásában, de a
legjobb termésbecslők közötti összevetésben is szavuk lehessen!
Mi várható? Az azóta beérkezett becslések 14 és 17 tonna közötti várható
eredményekről szólnak. (Az említetten kívül azóta már egy versenyparcella
betakarítása törtét meg 12 t/ha eredménnyel, s egy "Ki többre..." parcella
betakarítása 14 t/ha eredménnyel jutalmazta gazdáját.) Ennek a hétnek a
végén és a jövő héten több parcella betakarítására is sor keül, így a jövő hét
végén már többet tudunk!

Pályázati lehetőségek:

"Ki többre..." - még van egy nap (a maival kettő)!
Rekord kukoricacső verseny
Kukorica Termésverseny Fotópályázat
Legjobb termésbecslő elismerés (erre nem kell külön pályázni, mert a
beérkezett becsléseket automatikusan értékeljük)

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.

